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 نم دم اذإو ةنعمس اب ياها مدعل برغلا ةهج ىلا تنبلا مث لاحلا

 كلت لكىلع قف دني نا مه ةناكو قفالا بناج نم جّومتبرارضخالا
 روظملا اذه يف صخشا تذخإو لاحل بمجتلا يناهثف ةسبابلا راففلا

 ا ا و

 مارا ةيرباي يرشبا يرشبأ ًالئاف يدانيو ماغلا لالخ نم يودي
 ةلبقم ةيناكولملا ةيانعلا اهف ايروس ءابهشاب يقتبإو .يجرفإو ةميدقلا
 ىأ لاخلا كسرتفي داع الف ِكيلع ةمجاه ةيناطلسلا محارملإو كيلا

 ءاخرإ|وريخا مودق يف بيرالو كشال تلقو يءرفو يرور.س ةدش
 تحت تعقو دق اهنال حالضا لكل وبفل ةدعتسملا سايدلا هذه ىلا

 ماد ناخ زيزعلا دبع رادتقالاو ةكوشلا هسذ ةرضح ةيانعراظنا

 نم ينامث امو * هتدوجو هتمنب تفرشت دقو نارودلا ىدم هكلم
 || هيف اصخشم تنك افيو قفالا نتم هي يرظاون تبثا شاه دنالا

 عع

 سثلاك الالتب ذخإو عطاسلار ونلا ترم رحب ىلا لاحتسا دق ةتبار
 اذه ىلارظنلا ينك دع ل ذإو ةيحاصلا ءامسلا يف ةيحاضلا

 تدذخاوراهبنالا ةواشغ ىلع ينيعا تضم اربنملا دهشملا

 لانجا تحت امو سجاوملا ةيدوا يف برضا

 مونلا شارف ىلع |عجتم شا ثيدجو
 عءامس تحن

 ةظفبلا



 02 بي دي همم 7 2 و وج جوس وجب يس ١ مبا ل وس رج ديل لج هج جي جب سم حجم ب جب بجانب ل بم سس حم

 ا

 يف اًدرفنم يسفن تدجو ذا ناك ام اًئيش دهاشا دعا ل يننال ةكر 7.
 ناويحالو اهيف تابنال تضنخ# ةيرب

 ةدعر يتذخا ةرنثملا ةالفلا هذهراطقا يف يئارظن تلجا امدنعو

 يرما يف ارتاح تدعو ةباكلاو دوكلا لومش ينلءثو علطإو فونملا

 يجعل 00 موجولا رفقلا اذه ىلع موحي ناكتوملا توكسف

 شارف موت ءابصحو . جايرلا لجرا اهرذعبت ةبرتا ىومس تانئاكلا ١

 دب دحلاكق فشلا ناكو نامزلا ةواسق ىلع دهشت روفكو .فاجرحب ١

 «ةفعرلازهتسيو بوركلا زفتسب ظن برغملا روكىلع افطتي يلا | ١

 بمن ىوس ةلحولا .نءذح يف ل اذه يف اًعومسم نكي 1
 ينطاب يف ديازتي ناك لمات تبنا تنكالكو يوا نبا خارصو موبلا
 ةيزعت لانال ءامملا ىلا يراظنا تنتلطا اكو بركلإ و دكلا كارتح

 تاباح ىوس ىرت تناكام اهنال .دونحإو ةتيبلا نم ةئاتمم اه ددر

 ران ضرالا ىلع ةحراط لاهثلا ىلا بونجلا نم عفدنت ةلقوتم

 | حرسإو تماصلا دهشملا اذه يف يراكفا ددرا تنك افيو *اًناخدو

 لا تيرسق يل حولي عنترم لت اذإو ةبدجلا ءافيلا هذه يف يرظأون
 رفتلا ناك اقيح قرشملا ةهج ىلا يجو تهجوو هنق لع تدعصو
 اتوص تعمم ايغص تيظعا ذاو . مالظلا رايت يف فيعا تحت عينسب

 + ريخا مودقب رشبتلف ءابهشلا ةيرب هنه + اذكه ديعب نم يداني

 ةطقاسلإو ةبدجلا راذتلا هذه ىلا ريخلا نايس نبا نم يسفن يف تلذف

 نك ردع ضرفنلا هذه يف نارثكاف ةنس فلا ذنم ةيانعلا نيعا نم
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 لماعت نإوونلا كفر وم كنك يط كج نا تجيارلا ن ا 1

 بدذكلا دئاقريظن قلظملا درطلاب ظ

 انوخ ناخ دهلل نم شاعال ٠

 افولا بر ةسفنوعدي ناكدق ظ

 يرهز يني دولا يل ربظا

 اناوز هدنع يي راصف

 انهو دواد اذ لثم نع ١

 ةنايخلا يذل هللا كرابال |

 نراك اغيبو ةرغتلا قوف نم

 لزنو يولملا بصتنملا ىدل ةسار ىح ةمالكف وسليفلا 9 ناو

 ا | ةقراب تعمل عرملا ِق 5 كيكتسلا أ

 ا ىلع تطغسف  بولقلا ن كر رأ عزعزب ”دعر اهبنعاو راصبالا فظنت

 ١ نم تم ةيوحلا ةبثولا هذه لاوز دعبو . ةشهدو اعاينرا ضرالا ظ

 ظ أنوص نوسيال فل 0
 :دجو اف الخ ىرا ىمع

 يدهع كم ”علوم وهو

 انتكلا هي يركذ ةيع نآلا

 "نيطلاب ىول هالوت 1

 اناردا هل تصضا يرردو

! 

| 
 ا

 ابنعلا اورادو يزخر |ولكا دق

 مع

8 
ْ 
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 ل

 0 0 اا يرظأون ىثفف ماو ىرال قلدابلا
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 ١؟ا

 قاغشلإو بذكلا دئافاي كل ادبعو

 فالملا كت نم ادج فكتتسيو فناي يرشبلا عبطلا ناكأملو
 كسذلا ناسنالا ناكةينحلا تابثإو لانملا ق دص ىلا الا ليعالو
 ضيا عبط سنن نم ىتح اهوركم هنانجي ميفتسي الو هناسلب قدصيال

 ل ةنا لع
 ريرشلا حورلا اذه مح ىلا داقنيال نا سانلا نم لك ىلع بسجن

 ظنلت لكض فرب نإو ًالهس دوعبلا نوكي امدنع هرافظا ةموعن ذنم
 تروم دف رئاغصلاب ّيدببي يذذلا نإل انهو ناك امم هيلا بن

 ركفلا نال ريثكلا ىلا لصتب ليلفلا يف ركفب يذلإو رئاجكلا هيلع
 انيح تاروصنلا كلف ةبق ىلاروصت ىندا ةحضجاب ريطي نا هناش نم

 رارق الو ةياهن دجويال

 نيذلا لك كلهي ناك اذا ندهلا كلم ىلع .جانجالف انكهو

 مهتنسلا كرتن ان هكأذ بارخ يف نوعسي 0 دال بذكلاب نولكتي

 داسنلا ءانأاو تتنلا ةراناك ةيئزجلإو ةيلكلا رارضالا نم ةقفانملا

 اهعيج هذهف كلذوحنو ةجادملا و ةلففلا يوذ ءارغإو نيبحلا ضيغبو
 عبطلا ةهازن عم قفتث الو ةبار رآ نيابتو ندهلا ريس ضراعت راوطا

 بذكلا دئاق درط اذا لظالف ةممذلا راثآلا نم اهيف ام يناسنالا

 ةناكم قحلاو قدصلا ةماقإو يش يف هعفن مدل اًتلطم ادرط قافنلاو |

 ا دوسالا مهةريي ةلماحو داوتلا ءالؤه 0 ةنانفكل ف :ائ الو ظ

 .ةيفاصريغلا تافصلإو ةصقانلا للاصخملا رثكاةنع عرفت ًالصإو
 0مم مااا

 ١



1 

 روح لكبو هتكوش رسكو بيذهللاو بنادالا لاع نم هدرط بحي
 ايوا رارسا كتهب ىغرب سيل نم لع هباننجإو ةنعرافتلا نيعتي |
 ةنسلا يف ةيرسلا هلاعا عوقو ترم ناسنالا ىلع بعصا دجويالو

 قحل ةصينلا نم لاخ ٍناسنا دوجو نكماولو.هبويعراهظإو ةماعلا
 اذه دافنثالا يف قحالف كاذ دوجو عنتمب نكلو هريغ صئافن دفتني ناذل

 رارشالا موج اقيرط تغب دق ةيييغلا دئاقل قلطملا طوتسلا ناكأملو
 نيرينك عدرب يذلا باقنلا فك ةينخ نودب بويعلا لغ ىلع

 توص ل ىنبي نا لضفالا ناك تاوهشلا جامج هيجب رئابكلا نع

 اظوفحم ةمامز نوكي ناط 0 نكلو ديدهلا لجال مومملا ناذا يف

 نايكلا دي ِ

 افنلإو بذكلا

 ينابملل مداهك آلا ربتعت الف قافنلاو بذكلا دئاق اي تنااما
 ةرطفلا ةيرحل ادبعتسمو ةيزيرغلا حالصل ادسفمو ةيناسنالا باذآلا
 اًرهاظ امظعلابلب هيف تندحا دحا ىلع كماكحا ثعقوا ىتم كنال

 يف ةكومضأا هبقبتو . هاف تف الك هريمضل دلالا مصخخلا ةلمجت ذا اًتطابو
 رج ىلع اًبلقتم دوعي هنا تح ةويضفلو راعلا ةبسكتف هيعماس هإوفا
 ةناسل ًاشنا اب رصبتو هسفن يف الخ الكس فنلا طونتب ًالومثمو مدنلا
 نر وباع دريس او سانلا عماسم يف قافنلإو بيذاكآلا نم
 ظ نكلو نيملا نيش نم ةناسل ظفحي نا امصم ينئنيف لالذالاو بيذكتلا

 ظ ارياعف و130 الا كلاي كايف ةتاملا ةيلغ



 للا

 ظ لكلو تفابنلا طاوشا قالطن اا مالسلا بإوبا قالغنا نم اًرذح

 ا ناوأو تو

 ظ ةييينلا ظ
 روغلا تارظنب عباسلا صفلا اذه نوقشري موفلا هالوه ىرا يلام ظ
 مهيتجو دعم برج وأ ةنتن ةفيج ةناك ةنع نودعبيو زازيمشالاو |

 ةنم فون ا تاراشارهظي لك اذامبو نورماوتيو نانبلاب هيلا نوموي

 تيكسملا لجرلا اذه بانئجا ىلع عملا قبطا دق اذاملو داعتبالاو

 .يرعش تييلف مالسلا هيلع يناي.وا ةلاكي نا اًيضار دحا دبي ل ىتح
 ىوس هذه ةلماعم قمض“# نم دجويال ثيج ةبينلا لجر اذه له

 م نيمافلا

 سانلا عيج ةاشاحتي كلذلواه دئاقو ةميفلا لجر وه اذه من
 وراوطاو ةئيدرلا هراثأ نم ارذح داعتإالا ةياغ ةنغنودعتبيو

 ٍتئاعم نعرتسلا فشكيو رارسالا ةمرح كتبي نا ٌهباد نال ةهمذلا

 عم اذه لمني هنا ىتحاّرس مهنم ةرئاصلا لاعالا لكر هظيو رشبلا
 هنايفخ ىلع علطيل ًدحا بحاصي نرا دهت امبرو هئاق دصا صخا

 يف هسار ىلع هعجو دادترا نم يللابيالو . ةميفلاب اهعي ذي مث عادينسالاب
 ةعارلا ةنعل بمجوتسيف هيف ةنايخلا رقتست آمدنع كلذو يتش لاوحا ||

 قجبنن عسلي ذا يذلا دوسالا ناوعفالا لثم ءافحلإو دصلاب بقاعيو

 توببف ةصتمف ب اهنم ليسو ةياهنأ

 ظ لدع لكبو ثييخلا حورلا اذه رارضا ظع يف اذا كشالف ظ
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 اا

 ةبرلا لصحت يك كلا رباب قوص نكي نا بحي نكلوررضلا
 لج إورب ذبتلا نيب ام ةبولطملا

 ةنيغضلا

 فنرانسالا وذ ندهتلا شرع ءافلت بصتنملا لجرلا اذه نم ظ
 هينا لي تاتا ًاذمب نم رهاب ةيقحلا لدا ةفولككلا
 اذه م * ةنيغضلا دئاق وه اذه له . ةسيرنلا ىلع بوثولل دعتسملا

 هلا نكربو مالسلا ةضححب نم لكبر دغي نال دعتسملا ةنيغضلا دئاق وه

 كلنال جاورالل ملا باذع ىوس دونحلا حورلا اهيااي تنااف
 ةلاعجو نروكسلإو ةحارلا ةتمدعا دحا يف كناراما تعقوا ىم

 الو بضغلا شارف ىلعألا مانيالف ةسرتفي ام ىلع احلا شحولاك
 غي ديال او . ءامدلا عركب آلا يوري الو ماقتنالا نيعاب.آلا ظقيتسي

 بحلا اروسامو هنا اكوام راهلإو ليللا يضفي هلال ةرح ةكرح هنن |

 اًريسإو دبع شيعبف اذكهو. هتيافكتلا دبم رطخ يف امقاوو هماقتنا
 عئالط نوولتسي .نريذلا ةرشاعم نم اًدعابمو ىداعمو هراوطال

 ظ ةنوينئجيت هنا ١
 | عقوي نا ذازشبلا فالتتالحورلااذهرارضا فاذا بيرالف

 ىلا مليم ةبلطي أمل افالخ ضعب نرع مضعب دعبيو مهني ام رافنلا

 / بجاولا نفث عافتنالا يف داضنعالل ةتطوت ندهللا ةرئاد ِ ماعتلالا

 15( جاكت اهدار ةديطشللا دئاق اتناول خصلا نوكي نا هذه ةلاحنإو |
 ا فورظلا ضعب غرس غنصلا عافدنا درت نا ضيا ةنيغضلا ىلع بجي



 ا /

 ادرننم دوعتو سانلا يديا نم لاومالا لكك ب ذجب لاغشالا ةكرح

 ليوطلا رملا دعب انغلإو ةوطسلاب
 فيك ىرت اما . كل اًتعو ك دصانمل دعب و كسجإوم ايف

 معماطم غي نيقراغ نونوكي خيب توملا ةهنجا رشبلا ىلع قفخت

 قراسا ا معن اما مهتارسمو مجارفا قاادح يف نيعتارو معتابهأتو

 ءارثلا راكفا نم يلتملا كسار يف حولي اما لعتال ثيح نم كليتاي دق

 اذالو.احابص ىرثلا ةرنح يف هرادنا ن اياب لو“ تف ءاسم

 كولملا نئازخ ثنكلم ُكلبهو ريزغلا ءانعلا هلاذر نيكل للا اذه

 تناو ءاننلاو لاورلا ىلا كريصم سبلا ملاعلا ةررن سلكت عمجو
 ددت نرا كنكمب لهو لاقنلا لامحالا كلت لكك رهبظ ىلع لماح

 ةوقب عدرت نا عيطتست لهو. ةعيبطلا هيضنتث ام لوطا دما ىلا كر
 كانحار دجوت فوسف . لالخنالا ىلا تابكرملا رسم كلاوما
 ةراشا نينطسبنم هولاب اهتعجج يتلا زونكلا كلت لكىلع ناتضبقنملا

 كري نم ىزحتال امبرو.ءيث الب ايندلا هذه نم كجورخ ىلا
 تررس هي يذلا تيبحلا كنبا ناك ولو ةنغللا

 ظ تعفتراو لذلا دئاقاي نتفلا كيلعرانا اذا اذا لاعلا بتعي الف
 ةيدعلا تنا كنال كب كلننلا ىلا ةنإوق تردابتو كَدَض ةتإوصا

 دابعتسإو ةتثيه راتس كلته ىلع رصملا تنإو هحاوص لكأو هل نيبملا

 نم ساب الف اذه لكعمو * هرادم تاودا أ كرفحب هئانبا بولق
 ْ ريثكلا ريذيبلا وجل اعنام نوكنل ندهلا دسج يف كلر فظ كرت
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 الاء لمتوميولا رما يق كوت ا 11

 لا لا لا دالار زط تاون تايكو تاباسح ١

 صيتنت يف عرشاس دفلا نم يفنا .كريمض يف لوقن ثيح برضلإو
 لاعالا ميتث يف دالوالا داهجا ينو تويزلاو لوقبلإو ملا ةيك

 دوع|و ماعطلارادتم صقنا لزا لو. مدخلا نع مه: ءانغتنا ةيمدخملا

 نمرزتلا لع شيعن نا نيلباق ريخار يصن ىت> ةم دخلا ىلع دالوالا

 لاعالا لكءاضق ىلع نيرداقو رتعزلا وا نبحلا نم ليلقلاو زبخما
 اردو اًهرد نال .لاعلا لام لكعمجا نا ينكمي لهلا اذهبو.ةقاشلا
 ةعبرا حي هارد ةعبرإو . ا ةعبرأ ناهردو ناغردو ٠ ناهرذ

 - م7 6167و 2171157-101 . اهرد رشع ةتس مارد

 نا اناا و رطل ىلا ةنوزرالملا كرف ققرت اذكفو 001

 ذخات ذكيحو . لف يرجمبالو قر دجويال اتيح ىلعالا لصاخملا غلبت

 بيل اود لكفقواو مرساب ماعلا كلما ن 00 اه لونثواسفن
 0 انلا لعجاو لاغشالا

 ملاذا نينسلا نم فولا دعب نكلو ليخيلا اذهاياذكه لعفتس من

 الو. مظعلا كدصقم تو ركلا كسار شعيلف . ليكتلا ءادب تنت

 ىارقلا قفار كال ازكه: كسنفن ىف كتركف اذانكلع ّبنع

 دعب ضرالا نارود فقؤيس ةنا لاخي مرحلا اذه نا اكف ةعورشم

 هتيب ذاجريخاتب كلذو . ىصخحيال نينسلا نم فولا فولا نم ٍددع

 فقوتس كلنا اضيا ثنا لاخت اذكه ليج لكيف نإوث تس اهنكرحل
 همم سل ايم يي ص اي مييسسس ا (  حايسسسللالا - دهم دسم 0

 اسس سس ا ]1 ]ذيل



 ا

 تناف كد تانعللاب ل انلا ها كاب

 كلنال ددرت نودب لذرلاو لذخلاب كيلع كي نرا ٌيجوتسم
 5 يا كم قئالخلا مدقبل باب لكقلغني نا دون

 رخملا ىترط جتني ءاطعلا نا لعت اما اذفم اه عدتالو لاومالا نزنختفن
 0 ىلا قاعا يف مثار دلإورينان دلازنكتو * عئاجلا د كاخا دنملو

 ماردلا نا يردت اما . ءايضلا اهسيول ءاوملا اهسمالي نا نم ارذح
 ةرئاد قيضي اهزمح نإو ةاطاعملا ماع راد. اروحم نالا تراص دق
 لئاس لكدرطتو * تالماعملا لدابت قيعيو ةيرشبلا تاقالملا

 لذب يفنتت ةمسو ١ مركلع لكن ع ليو سأف ىلعوأو جانحتو

 نم ذخوي كنايح بيترتل ظعالا ديضملا نا فرعت اما . قرولا
 نومبسنب هو . كلتوناجو كراد نونبي مف . نيجانحلاو نيلئاسلا لثم

 | مو . كبارشو كماعط تإودا لكن وزهجم مو . كءادرو كبوت
 | سلتجلا تابثو يررم كوسرجا تاهبجلا لك نم, كيلا :نوعراجت
 . ريم كلجررثعت الئأ كوعفريل م ديا نودمي مو . ودعلا تاجنو

 |ومكو ك دالوأو كو ذننيل محاورا|وقلا كلازنم يف ةفيرح تبشتتتا اذإو
 1 يرفع تي طارللا ا مانعا فس سودت اذالف . كنتعتما
 كيلا ممديا إو دم اذا مهتشتو منع ضرعت اذالو . اًقاعسا نوبلطي

 كدي ذالوف نم علتني نا جاحلالل ا دادس اويلطيل ظ

 0 ع اذاليا نوما ني اب تيوتا ةدداو 1
 ل ا

 000 ا لال تا ْ
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 مولعلا سرد ىلع موجثل اك ةيعملا ةيقرتل ةليزج دئاوف اهنع مج يتلا

 تنم قكلو : كلذوفتو ةيعارتشالا ئونلا هيبنتو لاغشالا ظيشنتو |
 عنتي يكل ل اعضاخ نوكيو ةءانفلاو اضرلاب دئئانلا اذه قفرب نا
 ةرياغملا لصحت" اذه عفن موقيو كاذ ررض

 لخيلا

 ذي داش حارص . ضرالاراطقا ةفاكنم ِتآ ”ملظع "عيت اذ
 |اوغضاو.شيتفللا يدصاق اي 38 اذا اوليماف عماسملا يف هجونيودي

 د«دغرملا حايصلا كلذ مالعو دي 5 ا اولا كاب رن

 ”ةلخا ىربكةنتف م هن .لاعلا يف رونن ىربك ةنتف نا يل حولي ادب دق اه

 عم ةلويحم يئاذآ ىلا دراوتل" عاشو تانعل تاوضا نال نارونلا يف
 رودي نم ىلعو مظعلا ناتتفالا اذه ببس اف * يجضلا تاقلط ظ

 تابسملاو تانعللا كلنرثكا نزال ليلا ىلع كلذ لعل # ةرادم

 ام دجويالو . لخيلا ىلع لخبلا ىلع ىلإ 2
 ناواودلا ىلع دهني ةنال لخ اريظن هدضا اعلا ضوهن قدسي

 نابجوي أ 1 دايعلا توقرشجيورشبلا قازرا دشنحي

 مانالا دابعتسإو ماعلا ماظنلا للخ

 هيديب ضباق وهو مركلا هاجت انيدل ابصتنم لخيلا دئاق كاهو
 انباطخ هجونلف ةايحلا مايق دعاسمو تالماعملا بالود دعاس ىلع

 نيلئاف هلا

 لخبلا دئاق ثييخملا حورلا اهيا اي كليلع ةنوكسملا تضم دق اه
 2 0ااا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا06ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0ا ااا مم اذ ذا | ]| | | | 1 |1|ز|1 1 1 | 1 1 1 | | 1| 1 1 1 1 1 1 1 يياا ااا
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 كيدحت الو 0 يق ةمئاللا رانلا ىلع باقللا نر فقتل

 | كلمجتو . تارسمإو تادهنللإو سفنلا بانعو ركفلا قلق ىوس

 وكف ٠ المو سانل | واوفا يف ةغضم
 ناسنالا يف ةهمذلا بئاوشلا نم عطلإو دسحلا كرتي ام ىنخيالو
 انزل 0 قيحاو دنحلاو نضخبلا ريل كلذ

 رخآ اراوطا هدارو كرتتي ةعدزلا ر|وطالا هذه نم لكي ا

 الف . ةفيملا حاورالا ةفاكنم الوم دساحلا صني نا ىلا ةءادر دشا

 أهنم نصغ لصو الك يثلا ةيدنملا ةرجشلا هبشي دسحلا ناكاذا عدب
 ةباغلا اريخا,بلقنت زنا ىلا اذكهو ةرجشبراصو كن ضل | ١

 أيداثم ىف نكس ىدوريطاوءامنا روس انا
 دس | ورم سفنلا دابعتسا لع ةر شتم مشا ين نجوي الك

 ةيدوبعلا لدنجب اهتثوا ١ سفنالا نم نكمت اذا حورلا اذه ناف . عطلإو

 ةيبدا ةذل ىنداب معن نع اه ديقو تالاعفنالا ناطلسل ىوصقلا

 بلاخم نيب روفصعلا فاجتراك تاوهشلا لعاوت نيبةنجرت ناد
 | نرش رئانت ىوس ىرت دوعتال ذا ساوح ا ةمالس لك ةدفاف باقعلا

 ابك الو طونتلا تادصا يود ىو- عمستالو حوطلاو بارطضالا

 5 ةحئار هوس مثنالو مالالاو لايمالا ةرارح ىوس قوذتالو

 امتفبقب تسيل يلا ءايشالا ةنوشخ ىوس سهتالو يبصعلا
 عطلإو دسحلا دئانل لخد ضعب كرت نم ساب الف كلذ عمو

 0 ف ِس خب مح ع ةاينلا , ةريخلا لل ةقيلابلا دوني يمول اذه نزل ندين
 ١ 0 جلا دعب ب ص ع ميسبج 2 هاج ص حج بيع هع امج سج

 1م م م ص عيب هجم دس + سم سم ١ سعوا جاع هج جاع ج8 اعدم ل ال دج يول حوحو حام همس م 0: مسمي سمس يس سيم
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 كلذ ةونب مهقث دوبع طخ. نا المؤم مرابلعاب كتفي يكل سالفالا
 ممانغ دنسي ذخا ثيدحلا ةقاس اذإو ار -زف ناسيف ةعاشالاو عينشتلا

 ادسح ديازتي لزب لو لخبإو حتاوه ناكنإو لخيلإو عثلا لماع ىلا
 ماعط وا هبوث ريغ ديدج بوث ىلا رظنلا ةكمي دوعيال ابر هنا ىتح

 تانفلوب يردزي ذخا ارعاشوا اًلاع ناكااذإو هماعط ريغ ذيذل

 | مماطلغو مهالز ليصحت يف ةدهجأألذاب ءارعشلا دئاصتب ازهيو ءالعلا
 | قوب اجو ين عر اذا ىتح باوصوا ناك طخ ىلع

 هب ىفف اامبرو . ةلفغل لا تاوما لك هحارشي وش لعجو داقتالا

 نم هاوس نمم ةديصق وا فلؤم لك هدي نم جرطي نا ىلا لاخلا

 | لجا اًركف ىري نا نم ارونح ةئارثلا ىلا لزانتيالو ءارعشلاوءالعلا

 | وريغ راكفا ومس نم ىري ام ردقبو . اهنرعبال ةدعاق وا هراكفا نم

 هداقتا نراكرب ناديثو هبضغ بيه ناروثب ةراعشا 0 اهاجو
 | يتلاتابسملاو عاتشلا ىوسب ظنلي ناناكما وفل دوعيال دنف اذكهو

 .اهب تي ةح لقا زاربا نودب كللذو .هكاكر . كلاع. قي ةلوق اهنخا
 بهذملاوا سنجلا ةدهع يف حتارتلاو مولعلا دايق حرطي ملاذا اذه
 ممذخاي نيذلا رشبلا نم فونصلإو بتارملا رئاس كلذ ىلع سقو

 فتي ًاضغبو ارورش حورلا اذه زفتسي مف . عطلإو دسحلا حور

 مهاصنعا راتس قرتخيو مهئيه ةمرج كتبي كورشبلا
 هذه نأ نظت لهو لهاجلا دساحلا اهبااي دسحلا كعنني اذاف

 ءايسلا هذه نا . هلل اشاح . كلاما كراطوا ىلا كلصوت ءايبسلا
 يس ص ممن سس وس مسمع و بوسع ساسصس تس ويصب نصت يهجر سسيستتا ص ٠ .هسو نس رصسمو مج دا حسمت ١ تصح سصس عاعتج ع ناددم ب ننس نمنع نم« ةيطم عي هل مساج ع م صع سيسقس# يصختسممت
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 م ميضعبي سانلا كتفي اهب هلا الار يرفلا حورلا اهيااي تنااف
 كولم لاوزو َكلامطوقسا اًببس تنككف نإودعوةهبركلك ان

 تدردجح كبو. لتتلا ةيصعم يف ةتعقوأ ذا نبياق تنشن كيفالع ءاظعو

 ذا رجاه تدرط كلبو . هللا بضغ ربسب اهتعطا ذا ظول ةآرما

 سيعلا طخغترنا ذا رارفلا ببوقعي بلط كبوةراس بلق يف ثلزن

 وعل حاورا يف تيشف ذا رسإو عيبو رببلا يف فسوي طقس كبو
 تابلبت كبو . دواد ىلع اًنح ةنالم ذا لواش حور تقهز كبو

 رصيق سوبلوي لنق كلبو. كسمومم اهيف تغرفا ذا نيينودكملا ةلود
 ةنسالنلا تجر دق كلاعفابو كب . هباحا بولق يف تلخد ذا
 ةمالا تلذخنإو ءالعلا تلذرو

 دسحلا ايبااي كوضغبيو كلدع وفني نارشبلا لع بجي ف

 يفو مهيب ام ضغبلإو دقحملا ءانلا يف ماودلا ىلع دهتجت كنال عطلإو
 ىتف * ًالاجإو ادارفا مضعبل ءادعإو اماصخا مإعجت ذا مله قيرنت

 ةحارلا ةنعزانو هدادنال انيبم ردع ةنلعج ناسنا بلق هي تاخد ||

 ىسع تاراغلا نشيو كولملا براضي ذخا اكلم ناكاذاف ةيرخإو

 ءارزولا دكاتي لعج اريزو ناكاذإو . عيجلا ىلع ىلوالا ةبترملا لاني
 عرش برش ناكاذإو مهيلع ءافئرالا يف ةبغر كلملا دنع مم يشويو

 ًالما راقنحالا 0 0 و ةماعلا ءازا مهبهتسييو فارشثالا ىلع من

 أين ن ناك اذإو. اوس افيرش ىرت نا نع سانلا نويع يعي نا يف

 رابخا مهنع عيشيو م عنشيو راجتلا ءاينغالاب رختب قفط ارجات
 ريكتل د رووا اك ولا 7 رو ا و رح لا



 لارا

 لختسو مهيلع كاي ربك كعفنت الو مرييكت مد ام سانلا مداخ
 كلملا كلبق لاق دقو نادبالاربق يف كلولح لبق نايسنلا ربق يف
 | يا كدنع افايبن تنكن إو .اناسنا تسلو دواد انا دواد ينلإو

 كسر تب ذك دقف الوسر تنك نإو . اج دل ءايس هذهر ءاير كلا قوس

 نس اذهف ناسحالإو لضفلا يوذ نم تنك نإو . كلبق نم

 كريغ لع ربكللاو بحتلاب كبجإو كلل مسبالو ةيرشبلا تابجإولا
 ا هنم 000 3 كسفنل ا

 ل عاقبلا "7 ا وأ ةرثب

 ظ دكار قلو هييركلا دئانل قلطملا ضفرلا يفبنيال كلذ عمو

 ةكر اب لئ :رهنلاب ىدجي ىلا ةءاننلا وضح نئارذح ندللا

 لاحلا يضنتي امسح ةتح انهم لك ةيسوتسي ىخ كاع 58

 لاوزو ندا عئارش يف ةلوبنملا سفنلا ةزع لوصح ةيهتنلا نوكتف
 سفنالا نع رابكتسالا ة ةيدوبع

 عيفر وهو ءاملا تاحضص ىلع رظال حال ملاك نكت عضاوت
 عيضو وهو وجا تاقبط ىلا ةسفن عفرب ناخدلاككتالو

 ظ عطلإو دسحلا
 ذنم هرض ظعو هرش رثك يذلا حورلا اذه ىلا انلصو دق اه

 .داسنلا نكرو ءاقشلا ةبهكعطلإو دسحا دئاق وب ينعا الا ىلا ءدبلا
 ا ممم مسسمل



 الا

 عانت العري صيووبلع كيدز با رطيشإو ةمظع ٍةربح يف عقب 0

 هلقو بولطلا ىلا ًطسبمم ةناسل ىري ذاكرا بلل بأ

 زومرلا برض يف ذخايو ةيهولالا ران هن | وج يف روفتف ةنع ًاضيفنم

 هحيرصت نودب ةدئانلإو تاوحلا لاني ,ومع هدصقم ىلع تاراشالاو

 يف لاوسلا كبسي نا لواح دارملا غولب هايعا اذإو . يسر لاوسب

 ةبسنل اعفد ةركدل فيرعللا بلطال ةفرعلل ريكنللا مضت سلا
 افدصلا ةيعقوااذإو .ةدئانلل اسالئخاو ةنملا تحك عوقولا والهجلا

 مدنتي نا ةلواحلا لكل واح ام ٍناكم يف لوخدلا ىلا ولحا ةقفارب

 ادتاعوضضب اًبمس ركسملاانه لاريالانكمو * للا
 ا ب ديدل ونمت هاحللا نا نظي ذإ ةحلوج

 قاثو نم ءالولو عيمجلا نماتوفمو ا" و اضوغبم راوطالا هذه ىختقب نوكي

 ةتاذ بدني ةسفن وه ةنا ا« هيلع فساتن يلا ةيعاتجالا ةئيطا

 ةلاح ىري ذا هئايربكل ةيدوبعلا لسالسب ةنيثملا تايح ىلع فساتيو

 « تالا دل ذل !وذرمو ةقيللا تاذل نم امورحتو وعبطا اروهقم

 نم طويل ةدهغسل فيرا ةقروك نيد الف قللت

 ةكرح وا ىدل اهيلاعا

 ةاكلبطخلل كل :أ امو تنا ن ,م فرجت لا حورلا اهب ابيااي انل لقف

 تناف اكلم تنكنإو.رشبلا ىلع كاضف اف ارشب تنكناف» كنح

 دعا نضرام ءيقرت داق وا مك سلا ىلا ةجاحلا ةيضنق

 ىلا

 تناف اكلم تنكنإو . اًعضاوتم مدال | تيان "امسك إو راعضاس مالت ادا ولالا راتبا ىكلبا



 اا

 للا انكم . نوبنملا ةقفصب عجربف ماعلا كاردالا ةيناكما مدعب ا

 ناىلا هيف ًالغوت دادزا اذكر ثكا يدابمو قئاتح سرادلل ضرعي

 اًذخاويردسا اًبراض دتريف قلطملا عالطالا عانتماب اريخا مزجي

 لهجلاو لعلا نوكي نا بجي نذا لاح لكىلعف  ةلارذع لهجلا
 ينايلا نكي: تزا طرشب نكلوب ندهلا ةكلمم ةمالخ يف نيقفارتم
 ةقيتح يفر ةطساوب اًقراع اهنم لكن وكي اذكهو. لوالا ىلا ادودرم

 عجربو بلطل|وزاهلا كلاسم ديبت يف اًدجم دحاولا ثبليف مدودح
 ثيحب ىوع دل[ و بارخلا تاوطخ فيقوت ىلا ةضراعملا نعرخالا

 ةسفن اقراع كاذو ُهَدَح اكردم اذهريصي
 0 ءايربكلا

 ظ اهدارم يف بعت يتلا حاورالا فدا نف ءايربكلا اهيا اي تنااما

 رين تحت نيكلاس رشبلا لعجت ينلا تاونلا عا نرمو . ماسجالا

 ١ ٠ معابجإوو م دصافم ميقث يف ةيرحلا ييدع مكرتت كلنال ةيدوبعلا

 | يت يلا ةئيطا ىلع قوقحلا نم ةطخع اماريكا هرج مم الكم دعتف

 عنبتلا رع اذه ريصي ثيحب اهمئانبا ىلع اهقوقح أ ةاا

 + ماعتلالإو ماظننالا نم ةبلطت اع ةقاعم كلتو ةظااخنإو ةفلالا ماعب

 ة+ل يف اطب اخ ةتكرتو الا دحا يف ريرشلا حورلا اهيااي تلخد له

 ايخ هعون فب ميو نم اضوغبو الوذرم ةناعجو بعتلإو لابلبلا

 ىلع امالس ىنلا اذإو هتاسلج نم زعاو هل نم قزا ةسفن ىار سلج

 ا رك زوفلا خم وا ابظع ًالزانت حنص هنأ متز ةعم لكوا دحا

 غ5 مااا 40١ 74/700 أذ ذ ذأ ذأ ذآ ذأ ذأ ]  ] ] ] ] ] ذ ]1 ]1 1 1 1 1 1 1 1ذ] ]1 1 1ذز ]ذآ ذ1ذ ذ1ذز] 1 1 1 1 ذ]1 ذ1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 1 12 2
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 ظ هضرا نم كروذج عيجج ىل اصاخس نا ديلا لع بقتل 58

 اًكاردتسا هطوغ م كل لخد ضعب نم دبالةناف 00

 ةررضر كسبال اعويش هلها ريغ نيب ام عم علا مان ىوعدلا عويشلا

 | ذا ةجج اًرارضا يدي انا لصا ريغ ىلع فراعملاب يعدملا ناسنالا نال

 قئافحو دءاوق هب نوني نيذلا هئاقفرو هباعصا لونع يف عرزب
 تراص امبرو عيذتو عيشت نا ىلا مريغ ىلا اهولقني 0 ةيذاكا

 نايغطلاو لالضلا ىلا مج يضفي ام اهيلع سانلا ينبي تاساسا ظ

| 

 ”مظع دانع م اصراصبا 2 نئاقح ا رونا ذوفنل ايضنقم دوعيف

 ناندهلل نذا بف ه يذلا لهاحلارذه كلذ ببس نوكيو ||

 | ملعلا بلغت ةطساوب هيلا يحوي ىكل هترئاد يف لهججلا دئافل ادي كرتي

 | يذوي أب نوهوني نودوعيالفاهيلع ًالافقا عصيو هتعبت هأوفا مطلي نا ّت

 ا تانك نئاقخلا لاون يف نيدهتجمو معلا ةعبتل نيعضاخ نوريصي ذا

 | نيلغونملا نا ىتح.لهجلا ىلا ري | ممسقنا نيفراعو ناكمالا
 ام ةرثكأ لهحلا 9 > ىلا نوعمتلب ام اريثك اضيا ءايشالا نطإوب يف

 ةفرعمو الع ناسنالا دا دزااءلكوأ مكار دا متوفي يتلا تنالوهجلا نم نوري ١

 0 راع ىلا ةلع نكمب ام ةبسن نال ةبلغو اعاسنا هيلع ليهجا محل دج

  هايملا ةحاس ىلا رخل نم ةبطاحا رظنلل نكمي ام ةبسنك يف لوهجلا

 , مارجالا ةيقب ىلا ةليلقلا ةر هاظلا موهغلا نم هايور نكمي امو -

 ظ | رظنلل نامدنن كلذلا ةباحرور جلا ةيو ركن أ اكقاه ددععننملا ةيفنخا

 .اريخا محي نا ىلا ةبالرطسا ىّوقورظانلا عفتر | انكرثكا اد دعوادما
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 لوقي لعجو هنم اًثدتبم لهجلا دئاق ىلا تفملا منا

 لهجا ظ
 دسفت ينلا ةريرشلا حاورالا ثبخا نف لهجلا اهيا اي تنااما

 ببسلا الا تنا اف. للعلا ةينبا برختو ةيدوبعلا دي دضعتو ضرالا يف

 | . ةنوكسملا ديس يرجو يرجيو ىرج يذلا لابولا رثكال ظعالا
 ينلا تافارخمإو عدبلا عورف تاشن دق ةنم يذلا لوالا لصالاو ظ
 اذاف ةايحملا ةيرح ةذل معرتو مليطابإو مهاوقال اديبعرشبلا لعجت
 ةيزطتست غب ابسالاف ءاربما ئرم ارادتم بجوتست تايبسملا تناك

 نم كلتنب كحلا ةمارص امزاتسم لهجلا اهيااي نا كم تعاضم/
 ا د اها وانا كاكوك سكول كايدو يانا
 | ءدب ذنم ةيهاركلاو تنملاب اهيل موكحلا تافالا كلل بجوم |

 , للعلا ةلودل كتتكلم عاضخاب اونتعي نرارشبلا ىلع بجيو ةقيلخلا
 / ساجي ملعلابف . ةءداركاإو ةظعلإو دجلا لزنا لزن اقيح يذلا
 ,عتيناسنا قاقحتلا بسح لييو يبيبطلا هلاك ةق ىلع ناسنالا
 تان]ويحلا رئاسك ف رصتيو تيلفاسلا لفسا ىلا طبي لهجلابو.

 | دعو تاونلا طنمت اذهيو كولملا دودحنيبخو كاملا وق لت كاذب ظ
 انهو لئابقلا ةورثر شفتو بوعشلارادعا موقي كاذب هعاب يدعللا
 | ايعألألن دق كاذب . لالقالا بارغ ىعنيو راتنحالا انج قنخي

 قرشلا نيبج مظا دق اذهبو برغلا |
 جف جيلا موج فوخ هلام جدااا ىرشلل ٌناكت

 هس سس تيد



 ااه

 ةقولطم ةكرحالو ةقوتعم ةيرح ىندا يل دجويال ثيحب ٍفارتثا

 ةرجاب ام داخ ترصولو قاتسنالإوةيرحلا ىلا لاا لك ةلئ ان
 . يلق لكب من . قانعنالا يبتشت نذا . عاعرلا دنع طقف يتاح
 + كلذب يل حس لهو + كقانعا ةقرو ك ديس نم بلطتالاذالف
 كريرحت ةمزلت اهنابو ديبعلا ذخاب عستال ةموكحلا نرا لعب نال من

 لّوسملا اناف كلذ عنم اذإو قانعالا ةقرو ةنم ذخو بهذاف امازلا
 . قانعالا ةقرو ةعمو ينانا مانا ةثالث دعبو يدنع نم بهذف

 أهنم انجرخ نينس سهخ رورم دعبو ةسردملا ىل ىم ةللخداف

 اوراكل ناطلللا بلاغ ةبازطص ندي ةزد نكن
 هللازعاف اني دياب مهقاثوو اننيعاب انماصخلا ىرن 3 نبا زي ع

 ةيهافرلا ةلود ديإو ةيرح اراصنا

 ةبذاج لذحلا عيج يف رثّوت تناكيفلا ةتاور يشزلا ميتث دعبو
 ةكلملا تناكذا ةفيق دوحن اعقوم توكسلا ذخا اهيلا تانبلالا لك
 ريزو تفنلا مث دبعلا ةيإور اهترطقتسا يفلا عومدلا نم اهنيعا عتمن
 كارح نودب ةرخضتلا ىلعاسجتم ناكيذلا فوسليفلا ىلا مالسلا ةبحم

 ةعفترملا ةتهبج فوسلينلا كرذف .همالك ىلا عجري نا ةراشاب هيلا زعوإو
 1 لوقي اشنأو

 كلسي مل اذا يذلا ةيدوبعلا كلم ناذال ةغيلبت بح ام اذه

 رصعلا اذه مدقل ءازا وتكلم مايق الف ةهيدلررقل ام نر ومغم بسح

 د+ قححلا ىلا اونكريلو مهيلع دريس ام هراصنإو هداوق عمسيلف دي دجلا



 اذإو ةيربلا يف ةعم ىثقا تنكينال اضيا يخا يعم اوفطخ دج كلعم

 ١ تبغر اهنال انتدلإو اولتقو انوفطخو انم إوند نبي رصملا نم ةعامج
 انذاقنا

 لنيع تراصو ةناذ خا وه دبعلا اذه ن ١كش يل داعاف

 كلو حرفلاو قاوشالا ةحضحاب اقفاخ يبلقو عومدلاب ةقرور غم

 *+ كليخا مسا امو لاسف ديكانلا متتال داجلا رابظا يف تدهتجا
 كيزال ينعبتا هل تلقو هلي ىلع تضبقف + ينمربكا وهو توقاي

 توقاي كوخا وه انا هل تلقو دارفنا ىلع يترجح ىلا ةنذخاف كاخا
 مث ٠ قاوشالا ران قاّمالا ءامب انافطا ىقتح ةعاس انيكابتو انقناعتف
 نيل يي دلاملا زا نم يل ىرج ام عينج هيلع تصصق

 ىلا هلوصو ةيفيكو هل ىرج ام ىلع يوري نا نم تبلط كلذ ةتغلب

 لخير ىلا ينعاب ةرهاذلا يس ديبغلا رجات نا * لاقف ةناتنالا
 انإو هتيب يف يمدد لعجو ةيردنكسالا ىلا يب بهذف يناردنكسا

 يدا تغلب البو . دالوالا عم بعللا ىوس ايش فرعا الريغص
 لوبمالسا ىلا يب رفاسو لجرلا اذه ينذخاف . كارتالا دحال ينعاب
 انا اهو ةنيدملا هذه رابكنم لجر ىلا يفعاب مث ةنس ةدم ةدنع يناقبإو

 ايسح ةفاطللإ |و ةقرلا ةياغب كلل ةتلماعم فيكو هددع نينس عبس 5

 يقانعا اًدج بغرا كلذ عم نركلو . ةناتسسالا يلاها ةعيبط ةيضنق
 يديسل عدي كلمو انا ينوكبوا ادبع يدوجوب هدحوركنلا نال

 ل طم هيديوا هيتفش نسبي يلومو يتايح نابو

 ل ص تسخلج ل حس جب - ص ع عسل



 دا

 انيكرم نوف داصي |وناكن يذلا جنرفالا عيمج نم ”هرافبحإو يلرعلا
 .نرعع عطننم عون مث برعلا نونظي غم دالوا نا ىتح ةيحالم دحاوا |

 ةوعمم ام ةرثكل. تانإويحلا ةلمج نمألا بسحيالو «يرشبلا سنجلا

 ليهيجلا نا يسفن يف تلقف * مهئابآ نمريفحتلاو ءاردزالا تارابع نم |
 ىلو لئابفلا هذه ىدل هناش طاطخنلا بجوا سنجل اذه يف يثافلا |
 | ةبحمو معلا مدقن ىلع تيودءاسو مدنع !؟سرادم ةدنع ناك

 | ابر لب مدع ةكومجا عصا ا تريدلا ضارغا نع ةهزتم ةينطو ظ
 ركبالو همزحو يب ٍميبطلا هقذح ةرشل الع لاعلا عيج نم قرا زو

 ليسا رع يركن ىب كمي * هيلع برعلا لضف ترغلا
 اا هناكاش ىلع لم ًالكنا ىلع كان هييلطللل
 دعبو . اسييلا تاصوف مالسلا ساد ةيلعلا ةناتسالا تدصقوايراخب
 يل تقف ةيركسعلا ةسردلا يف لوخدلا تبلط ىلوصو نم ليلق ظ

 يسار ىلع ىرج ا لكنة يف رخو ناحالا

 دبع اذإو ةحارلا تقو ىربكلا لع قمنا مون تاذث نك افيو

 يل لوفي يريظن
 كرابمو ديعس كراهن # يرشمم ديعس كراهم
 نرم تراط ةيئابزركةزارشب ترعش ناعماي ةلمات:نأ دغنو

 ةنلاسف ىلصافم عيج يف ثرسو يد

 تيما ناك يكو # [ونح تددزاف . ناجرم ++ مسالا ام

 كريغ |وفطخ ما ك دحو كوفطخ لهو . ف تكل

 ظ

| 
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 ' لاخا ترص ىتح ةهج لك نم ينار ةبرخ ىلع موحت سواسولا

 | سيرعملا ةرجا ينم بلطف كانه اً دم سيئرلا تدجو.ةركسدلا |

 |فرسجلا تبصا ىتح يرجلا تلصاوو مهاردلا نم ائيش ةتيطعاف
 | اهتبكرف ةيردنكسالا ةدصاق ةيبهذ تيار نا يتاذ ذقتنا ةهرب ثنبل |

 ءاوطا ببم ىدل ءاملا درز طرفت تذخإو |

 ةهبا تعاخر بشا ةسهخ يضم دعبو ًالانع كانه ترصف انيملا بناج ظ
 / رجب يف لغتشت يلا ةيرعلا بكارملا ىدحا يف احالم ترصو ةلانعلا ||

 يس لخداو ةحالملا كرتا نا يل رطخر هشا ةعضب دعب نكأو مورلا
 سنا ةهتش عمسا ثرص يقاالالا كاذ امو . ةيكرتلا سرادملا ىدحا
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 : ها ام
 . ليولا ةيدوا يف ابراض قرالإو قلفلا شارف ىلع ابلقتم حربا لو

 , تاع ذارحتلا عاعشب ةرجحنا ةوكت جنت نا ىلا ليللا ججفيس اًطباخ
 ١ رتشاة ةوهص ىلع لبقا دق عيصلإو مدا ذرب لعرلع دت نا

 عدخملا طسو يف تفقووروعذملا لازغلا زنق يبجحتم نوم تزنفف
 | ةاذإ ليلا ءاوس ىلا يندشري ام اهنم بختلإو يراكفا دراوش عبجال

 ا سمج | ةهيدب ةبلطت أل. ءافبا دصق ريغ ىلع يوبج يف يدي تجلوا

 إل 000 اردلا م

 تيلطوربلا ىلا تدعصف ةيرددكسلالا انغلب مايا ةثالث دعبو

 |//شه7“تتخخذخذذذأذ وي ل تك ا 0 ا ا ا ا ا ل ا



 اا

 يلف ف سا وساوس ار الغ ده:بزشلا

 هبوب كشف سايلا يف اعقإ اوو سحلإو دشرلا نع ابئاغ هيلع تمجيو 1

 ىح ىلجرب ةبطب تسفرو ادي دش اعفد طئاخلا ىلع ة ةتعف دو ىتضبقب

 : رمل ليبس قلطتوا كلافقا ل تاو اعما طرتخا تدك
 تلوانت ترانتفالا قارغإو ناحيغلا نايلغ ينوهو يكراعي ذخا البو |

 قوق اقوي ةتيقلإو هيلجرو هيدي هب تددشو يل دعملا لبحلا

 نوجتب ونوح اوذخا ةدالوإو هارد كيرلا زال دع كارح

 مْايغط يف مهنياب ةباو رارفلا تبلطو بابلا تحت ٠ ناريجلا اوعمج

 نوبت
 اهتلخدف ةركسد تغلب ىتح يجو لح اًماه ضكرا تلز امو ظ

 تنلغاو ةرتما هذه يف تلغوتف يببلط بيجاف مونلل ةرجخ تبلطو

 ىوسوبر اننسي ام نكي لو ليبتلاك شارفلا ىلع تحرطنا مث . بابل
 ةياغ يف تناك يراكفإو يعاجوا نا ثبح نمو . فينط جارس

 , يفثبي نا خامرالار دقي لو ينانجاب رع نا ضغلل نكمي /ناروثلا

 يف ينيعبصن اءوضوم ناك يذلا ج ءارملا,[لمانا تنك نيو الكا

 . يباقكقنخيو يصئارنكصقارغي ةتبار ذا رّدسلا لومشب لومثم انإو
 رخ ينعلتبإو مالظلا ةجوم ينتفطنخاف حور لس نا ذكه ثبل امو

 الو ثوملا ةلظ ىوس ىرا تنكامو اهاف "لع رئبلا تقبطإو جدلا
 ماهوالا اوه تراتصف ؛ ةينبالا نيب ةطالخلا الأزل رمز وس عينا
 ظ ا تداعو تحلل ررملانباطت يتايخم شرح يف رباطتي

 هنت مكس ودم وجات بجسم اع دحبع صاع محمل سال معسل جماح اص ميم ل معسل

 ا رج حجل ا يحل ب دع ب رج تسل ل هج تحول حمل م حمال هع عل عصب

| 
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 ١ن

| 
 ظ ايابخما ةلج نم ترصو اياورلا

 ىدل توا حال ةيداغلا ديكر ظفنا ام دنعو

 دجال خدلاعيلا مين ىلا يادقا تقلطا ةعيبطلا اكل ىف عاقب ا

 غرإو دبزاف كلذب ةتربخاو يديس ىلا تعجرف هتبب يف لجرلا

 ع لاقو ةينوتالا ةنيع قامحو معربو طنرخأو
 ١ طوبهنال#افوخ توما ينتكرتو ت قولا اذه ىلا ترخان اذأمل

 يباهذل قيرطلا فصن يف ينكردارطملا

 0 ا ع ا يعل سل م م اس سم م | سكي ةنال*ثيخاي ًالاح دترتو ينيصعت اكةصعت ملاذالو

 نودباعجار دترأ فيكو يالوماي كتتيصع قعو يأظع مثير ي يسار

 كرما ميمث
 !ٍ ا ذا

 000 اوم ]ند لمنا كارم يذلا كج لمو رمل
 1 ذه د وريرهو ركل هيلا روثكم ءاصملا ىلا عجم ا

 ةظانلا اغضام يربربلا
 ك1 نراك ديغلا نأ, معم اصخلا ءالإ ديعلا رتفتال

 ىتحاقينع ايرض ينيرضي راصو يراضلا شحولاك يلع 0
 ا تسد عارم لوقبوهو يحرشني داكو يدلج قزم ةنا |
 اذبل ملاظاي هللا تلا هل تلق اريخإو + يبضعب رشباف هللا بضغ نم ||

 0 يسم ع تعم

 1 ب فاحت صاصقلا اذه نمت ! ينم ىرج بنذ

 ديدجتو ير ىلع اًناعيدسمب ىتاف بهذ # سرخإ و سمخاهجولا ا
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 قدا و“ ابا قل رباك اراك ةديدع ارارمانا لااا
 مدع وأ وعدي انيح قشابلاك يناريط مدنكك مْ لقال ظوصلاب

 ملعت اما يل لوقي ناكاماطو بجاولاك وريمخ يف نوكي ام يئازجا
 رئاضلا لعب يل مس ال نس يف تنكدقو اذهيجازم تمهف امايق دارا
 ىلع اباد لزا لو *ءابطالاب طونملا ةجزمالا مهنبالو هللاب ضاخملا
 تغلب ىتح ملاظلا ىلوملا اذه تابوعص ايساقمو لالا باذعلا اذه

 21 يسر رعنر كرب ناك ودع قررا وم تجرختو نط رقع يا

 ءاضفل اًءرسم تجرخن هددع هئاسلج دحا ءاعدتسال ام ةليل يناسرا

 طوبهءادتب دا 41 ىلا يرظن عفرا يني رط ءانثا يفت نكو هرما
 دك ويغلاب ةحشوم ةليللا كلت يف ةسناك دق ءامسلا نالراطمالا

 اعلا بلا رم :قورإلا تناكو اَذِج عيرم لكش لغ ةملدمو

 كلفلا قواد ور خا ىلا ةباحم نم بشنتو

 لحنا و ءامسلا بيزايم تحت ىتح قيرطلا فصن تغلب اف
 ْ ا درب ظبي ًانضاو و بارشلا 0

 نرم تضه ةعباسلا ةبرضلاوا ضرالا جرت تعرش ءامسلا نا

 0 تاساسا لزلزت دوعزلا ل تناكو .مدقلا تنيك

 ام ةدعرلإوةفهدلا ينتذخاف اًقسن لابحلا فسني جايرلا باشتتإو

 علشا تنكأف . ثودحإ ةردنل نايدلا كلت غي نيدو

 اقوخ ريمملا يننكي دعي ملام . امله جوي امعيمج ةقيلخما نارفتيح
 ىدحا يف تيراوت ياظع اميشمتو يسار درربلا ةراخح قمح نم || '



 م١١

 ها اند وزان افك جراسق نودادزي اوناكف انوضنتتم اما زازنلا و

  اهبوطليواهنورجزيوادنوب رضي اوناكف ةاطواًباحتلا انتدلإو تدادزإو

 بدنت لزت ل يثو ضرالا ىلعاوقليو ماجراب امنوسفريو اهردص يف

 انجح للا نيكو اه ذلان عرتشلاو لسوتو تازيغلا كرو
 اههجوولع تحرطنإو اهيلع يشغ ىتحاهنوعرصيواهنوطلل اولازي مو
 حليق اهع نودعبي اوداك امو سفن اهب نكي لن و هررعملا

 | ةكتهم اهمادقا ىلع تبثوف انليوع ءاضوضو ةينحلا حاورا اهتشعنا

 | مدحا دم يضاملا ةداع ةدصاق اهوأر ذافةيناث انيلا ريسملا تفلطإو
 اهباشحا يف صاصرلا قاطإو ةيق دنبررطاخما ةرسكمملا مالا هذه ىلع

 تلسو ةعطقتم تادهنتب ًاليلَق تولتو رفقملا طاسبلا لع تطقسف
 ضالخلا نم سيلا يف انعقو امدنعو . لامرلاب ةنفكتم جورلا
 قخاو ..انل انوع نياصااادبنوه ئذلار يملا ربنا اننص
 يفب ,نرم نيريثك ةاماح تناك يتلا اياطملا قانعاب ليست جطابالا
 انغلي ىتحرافتلاو بسابسلا تروطب يرفن لزن لو. اصنق يسدج
 راجت دحا ديب اًلسم الا دعب يتاذ ملعا لف انا اما يرصملا قاتسرلا
 ءاينغالا نم لجر ينارتشاف ةرهافلا قوسيف يب ىلع ىدانمو ديبعلا

 راص ةن اكو وب مت ام اع تنكأيف يخخا امإو ةمدخل هراد يف يناخدإو
 ثدنخلو تالماملا ئمقاي ياماعي لجزلا اذه لعجتايسم ان
 يتحارل ةبجوم يتعاط نكت ل يظح وسل نكلو. ءايبعلا ةعاطلا ةعيطا
 ا هاف ةراكب ةيمدغل ف ةقو اًعانفن دادزا ثكا الك يننال



 م اا تاي ا اا

 ١ اذكه يروهج د ْ ١ 1 ! ' ا

 0 6-0 اوانا موي تاذ انك أغيب ةنس ةرشع نا ناك

  ةيرب يف انتدلاو عم حرسن (رخآلا يغزلا ىلا ًاموإو ) نراجرم
 م4 شطوارسب لا زواجتي ل ينس ناكو انتيرق نم ةولغوحن ىلع نادوسلا

 سَ بخت اهانرظن رصم حالف نم لفافب اذإو . نافل غلبي
 رِلا لابج قيرط ةذخار يبيلا داقياب ةرعتسملا ةيلمرلا جاومالا نيب
 دمنا اكلة اذبلا رن ةناذتعقل لي

 سهلا ةعشاب عمالتت ت تناك عطق ضعب دعب نع انيلع نوضرعإ

 اندلا ةفام نع اعز 0 لااا انلاللا

 ف ل | ىلع مهنم انوند ذإو . بلقلا سدح نع ةفتشملا رذكتقو |
 3 ا ا :اظاو لبالا ىلع انوفدرإو اعبر انيلعا

 0 | انتدلإو ىلا انيدبا نيطساب جاصتتو يابت انقفطف لامرلا

 ىللهرلا فسنو داؤنلا لك
 اك نحن اما انذاقنا ناكما ةمعاز انكر دنل ضكرت يو اًسار لع
 ' لزترلو .انم برقن تناك الك |هداجنتسا يفغلابذو ليوعلا يف يزن ١
 | ىلع يهارتث تدذخاف انلم تكردا ىت ىتح امناوطخ دهجت ةنيكسملا هذه ظ

 اال ىلا اانمغلب قيراثو للقتو ةنضلا اهعومد ةئاس انيصنتتم مادقا

 يلع اودر ةنودبعت اب مكقلخسا دوماحلا كرحي توصب ةخراص اهنومغي

 34 و يكل !وّيدإو ينوطعا ليلا برا امركيذلو ظ
 هكلما اهلك كيطعا انإو ئاشحا ةرث ةلعاودز دك
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 نالطب ينبن ساسا يا ىلعف . كاذ يوعدو اذه ىوعدب حّرصو
 نحن لكب ٠ لوني كادوا جملا كلان ولا هاذ ةنايا هذاغلا
 زوجيالو. يناسنالا عبطلا اهتمرفني يتلا ةنشخلا ةداعلا هذه وسل بجي

 (.دبعت ةدحو هلو دجتت ك ملا برلل ) لاق وهيذلا هللا ىوسل دبعنلا
 ىل مداخلا موهنم ذخاي باتكلا يف ةماوا دبعركذ نم دروامو
 هير ةبغت لذابلا ريقنلا نم طيسنلا ءامنالا نضتي اًذخأ ةيرسلا |

 لوني كلذو كاذ ًالذرمو اذه اختم هتداراب ةتضف عفادلا ينغلا ىلا
 مهانيرتشا دق تيذلا ان ديبع كرتن فيك نايذه مالكلا اذه نا |

 ةوسكو برشو لكا نم فيراصم اذكم هلعانقفنإو ةضفلإو بهذلاب
 سيل رخالا لوقيوأ ىتلاراشفلا اذه قاطي له ساناي اوعمسا ) ا

 فاعل |وءارشلاو عيبلاب ةعمجلا ةلزنم ناسنالا لري نمىوس يذاملا

 ىنداديف دجويالو قطان رامح وه يجركلا كولملاوا يغزلا نااعاز
 ناك افيو ( ةينهذلا تاتا هذه ىلع هللا ءاشام ) يفاسنا ساسحا

 مالسلا ةبحم ريزو ءاميا اذإو لاضنلا كدا بذاجيلا قوحلااذه

 ةتوصو. نانبل ز راك ةرضتلا لع بصتملا فوسليفلا باطخ فقوتسي
 يل ةتيور ام الع انه توقاياي حرشا اذكمه دداولا غزال لوقي ||

 اذهرذتيح مدقتفرمالا هيلع ديعاف ةباهمو الخ دبعلا ددرتف . ةينخ
 ءارولا ىلا صكن من يولملا ربظملا ماما ةسار ىنحو اليلق دوسالا دبعلا
 هعاهسا بعصي ضف توصب ةمالك ناو نيرضاخلا ىلا تفنلاو

 مالكب صني ديعلا 0 كتوص رهجا . الئاق ريزولا مادانف ا

 عقب يرحم ١ صاع يجن همم وسن ميو ن2 ويوم يو حا نب ووو ا ل ل يوم ع ص سمو هوس بوو واج

 اجارصو هز وج < حب عي لسحب عل مج حسو رج كتمم اعقل

 0 ل

 ندم يمول حمل امم ب ليسصجسم سل ل صج باه ل ءجلا صو هامل

 ذر مسسخع حا



 ا قلطا . كلامجا نم وق تننخنو كعراقم نم ةموحل ترثانت دنف
 .ةقارام و لاعلا كلام لكوقالطا ىلع عمجا دتف بيرغلا دبعلا اذه
 .نرم !وراثا اه .ةنوكسملا قاف ١ يف نالا ىلا ةرهشم اكبر يما اكؤرران

 0 قم راييرألا دبعلا اذه قلطا . رشبلا يدبعتسم ىلع بورحملا
 ١ سفن نم ادعاسمو سانلا عيج نم فاعملالا ادذخا كنع اًعر ةتاذ ا
  دبعلا اذه ىلطا . لذا ةرجا كنيطعتسي نا دعب ةيندملا ةموكحلا |
 نال اًجراخ لعب اذامو ةاريخ يدنع هدوجو نا لقنالو بيرغلا ||

 | ةنع عفرأو هان هذخوا ةعيبطلا ةيغب كالئتما ةبسحو هرب دي هللا

 كقوميو ناد الة راسا كنكَي داعالف ةقلطا ةنلطا كلناطلس لفت ظ

 ديبحلا نصانتقا لاطباب رمز ربيس نغم ليق ةرضح نتن نا وت
 أهسح مدالب نم ةمومذللا ةداعلا هذه يثاليسو اينيرفا قاعا نم ٌْ

 نم يلوب اًيدتقم هروطخ لبس ديهتون دفللا دقتبه داهتجا يضنقي
 زيزعلا دبعرادتقالاو ةكوشلا يذ ظعالا ينانعلا ناطلسلا ةلالج

 د نارودلا ذل هكلم ماد . ناخ ||

 ُمانلا قوجلا ناكاذه ةمالك ًالسرتسم فوسلبفلا ناكذإو

 بلسلا تاوصاب اجاض بيركلاو برطلا نيب جوميو جوعي ارو ||
 بعصا دجويالو لهختال ةب دوبعلا نا من لوقي اذه ناكف باجيالأو
 لوني اذو .ديبعلا ذاختا ةداع نم عنشاالو اهنم يرشبلا عبطلا ىلع

 لعج ذا اًدبع قلخو ىلوم قلخ دق هللا نال كل ذكرمالا سييلالال
 الوم دبعلا ةعاطب رما دق ةسفن باتكلإو . ةناهالل ءانإو ةماركلل ءانا

| 
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 ا .قاقرلا كهافش نيمك ةذيذللا ةملعالا ةلوانم ىلا جاترتال ظالغلا

 ىركلا بيطب عتملا ىلا قاتفنال ةريدتسملا ةنيع نا لاخت لهو

 سحيال سطفالا ةفنا نا ضرتفت لهو ةليطتسملا كديع تاذك

 مونت له لوقت لامجالابو . ىنقالا كفناريظن ةكذلا تانوخلا

 ةلعجي ة هني راش اع يلا كلهارذ ناطلس تخت كتيب ِ هدوجو نا

 ١ اشاح. كلسإوح نعاديعب و كلون نع ارجو كلسدخج نعابيرغ

 كئاضعار يظن يف هتعيطوربسالا اذه ءاضعا عيمج نا. ًالكو

 يذلا دوسالا هدلج ىوسب فالئخا ىندا اديب دجويالو كتعيبطو

 ابر يذلا ضيإالا كداجيو . لاعفالا ضايبب ايهاز نوكي امبر

 ه 0 لاوالا دإوسب اندم نوكي
 ملاظلا اهيا اي هرهقو هبانعو ناسنالا ءارش : كل عيبأ نبا 207

 اهدودح ةزواجم نم ةيناسنالا ةعيبطلا كدكمت فيكو . تيئعلا

 جحراوج كنطاب يف كرت ملا ةريرشلا لاعفالا هذه لثبب امئارشو
 نيتيسانلا كيدي نيباققإونيكسملا بيرغلا اذهنوكي امدنعةقفشلا

 كيدل نانطوسبم هاديو عومدلابناتقرورغمءانبعور وع ذمآد عترم

 امبر بنذ ىلع ةفارااووفعلا كدم نالبقتي ىمع ناوهو لذ لكب
 دابعتسا كل غوسي الف بيرغلا دبعلا اذه قلطا + ةنسح نوكي
 لافثا لمي داعالف بيرغلا دبعلا اذه قلطا . يرشبلا سنجلا

 ةنلح”جم دنف بيرغلا دبعلا ذه قلطا .كتمدخ ضضمو كتفاهت |

 بيرغلا دبعلا اذه ىلطا.ءاجرلا ةرثك نم هانيع تلب ذو خارصلا نم
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 ' ثحت طايبسلاب هدلجو لابحلاب قولخلا اذه طبر ىلا ىلوملا كلذ
 اعد نايا ماث | ةيشخوا قفر ىندا نودب ديدشلا فنعلا عقاوم
 اراض دوعي هيا ل اذه تناكأمب رو يادلا

 نفسو اًئيتتسم رخال !و اريهتسم بواجيالو

 سانلا نيب ديبعلا ذاختا ةداعنلب ال ”ميقتسم ”بملق دجوي لهف
 ظ نم ادايسا هل اذخض ةيناسنالا قالخالا لكى وحي اًنأسنا نياعب امنيح 0

 ظ ال اقيح ةفظملا مرمأوأ لكايه يف ةيحض هنايح لك امدقمو هسنج ظ

 آيا ءيندلا هزبخ لكاي الف تانعللإو مشلاو برضلا ىوسب ىزاحي

 الو تاربعلإو عومدلابالاركعلا هام بيرشيالو تارسحإو دهتتلاب

 ١ داحتنال اهرو باصوالاو عاجإالاب اناقالا ي راف ىلع ماني
 , وعجتم نم بهيوالا ساعنلا ميم رورب فجترت نا تافجا بادها
 ١ ساوسو فيفه وان :ذا ة- توص نينر ليخي ذا ةنصاعلا بوبه ظ

 | اطريغيف ىتايل ةببنت تا ديسوا ةجاح ءاضتل هو تالا هديس نا اناظ ْ

 | مولا ةذل ءافيتسا اهتكب يل كاب ناكاذا اهنع هيهيوا دلولا دئافر
 | ىلعالا ناطيشلا طافم ليسيوا جابصلا فنا سطعي الف اذكهو
 ا

 م

 ١ لطصاخلا يعيبطلا زايتمالا نع ديسلا اهبا اي انل برعا تاب

 ثيح نم اديب قرفلا وه ام انل لقو سئابلا كدبع نيبو كنيب
 | رعشيال دوسالا هداج نا نظن له انربخا .ساسحال|وروعشلا

 ةهافش نا عزت لهو . ضيبالا كدلج سفنك يلع ةملؤملا لعاوفلاب
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 ةتاذىري امنا هريض عدخم ىلا س انلا نم لكل خد اذا ةنال كولسلا 0

 ظ

 ا
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 ناعجونلا لكامجوتمو هريغ ةيدوبعب هطابترا نعرافنلا لكارفان 00 تت
 ىلع ةدايز ةصاخلا ةيبدالا ةيدوبعلا هذه خاخ ُ رادقالا ةتعفد |

 رغني ةدحو ناسنالا سسيلو . اهركذ قباسلا ةماعلا ةيعيبطلا كلت
 ضراع ىم هنا لح اضيا تانإويحمارثكأ لب ةبلغلا هذه نع اعبط |

 رئاشإو جاعزنالا لئالد ًالاح اهيلع ترهظ ام عنام اهايما ةكرح د

 ىلا انيح جتاو رازي صدقلا يس عقاولا دسالا حربي الف دع ةعفادملا

 ةيغر جملو خرصي لسالسلاب ىتثوملارفلا لازيالو نيرعلاو باغلا
 7 املاط جينيو رهب بلكلا رتفيالو لابجلا يلاعا ىلا بوثولا يف
 هوماسول . لل صقتلا يف روسأملارث ءاطلا كفنيالو نوهت

 5 لهو رجثلا سوور ىلا ناريطلل

 الو قرلا ضفم لمحيال قطنلا مدعلا نإويحلا ناك اذاف ٠ْ

 مدعب ًنيلَخ قطانلا ناسنالا نوكي مف دابعتسالا كدض ىللعربصي ا

 . صانملا ١ قاهر لالا ١

 ىل عيب طاعتيل ىرسالا ةعاب ىلع مجتل نم ايربربانشخ نوكيكو
 ناسنالا نك فيكو مسرلاو دحلا يف هئالدعو ةعيبطلا يتوهابشا ءارش ١
 00 دبعنلا دويقب ًالولغم هريظن اناسنا دهاشي نا يعيبطلا ا

 دبعلا كلذ ىرُي ذا ايسسال ةنانحلإو ةقفشلا 000 وابضغ

 الئافا ميلالا الوم ءازا ادعترم رطاخملا رسكدملاو باقلا عجولا
 ةواسق لا يراضلا شحولا بلاخت نريب ةسيرنلاك |

 0 ا ا ا ا ا امم ]1 1 1 1 121ز1 1 1 1 1 ذ1 1ذ 1 ز1 1 >1 1 1|ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 2 1 1 1 ز1 ز 1 ز 1 ز12ز2 2 2 1 ذ1 2 ز 1 ز 2 0 0 2 1 2ز2ةز2ة2ة2ي242060اا

 : ندم ممم دسم ده
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 يلماعاي مكلوص نبا قاقالا يف تمم. ةيرحلا ةنسإورشبلا يدبعتسماي
 اولوح .ةيلغلا كتهد دقف |ولوز يلاعالا يف تفنخ ل دعلا ةيولإولظلا

 ىلا مربملا ءاضتلا فضاوع مب تبه دق اه + ةدعرلا متذخا دفف

 نامالا ناصغا صقارتنو لدعلا لبالب حدصت اّةح قا ةباغ

 يارم مكلابنلالو عقاوم كفويسل داعالف . مظعلا ندهلا ءاوس تحت
 دج ةب دوبعلا د

 تنك ينلا كماكحإو كعئارش عينا ةيدوبعلا كلماي لءاف
 طاغدو ايناس لالا [يظتلابق نياللاووطص قالا اح

 دق ضرالا كولم لكو : ماعلا عيمج يف لخدماط َقبي لو اطوصا

 ةيقبب اكسعم نآلا ىلا سانلا ضعب لزب ل نكلو . اهدض اوضه
 ' ةثامسهحو فالا ةثالث ذنم مهنيب أهترشن دق يتلا كسسيم|إون نم ةئيبخ

 رشبلا ينب دابعتسا يثو ةنس نيعبسو نينثإو
 لاكيف تناخدق ةيرشبلا ةعيبطلا نا مومعلا ىدل مولعملا نف

 ةلياحلا ءاسلا هذه اهخض دق لجوزع ةتاذ اهنلاخ نإو ةيبدالا ةيرلا

 ةفرعم اهيف اعضإو رانلإو ءاملا نيبراينخالا نانع اط قلطا ام دنع

 فافكتالإو اذه ىلع فاكمنالا ةكرح اهتيجسيف اءدبمو رشلإو وخلا
 وجب نأ ةناسنالا ةيرحلا هذه يبل خوسي فكبا نإ + كاذ نع

 نكما دق فيكو . اضعب مضعبل ضارغالا بايناب اهبابلج قيزغ
 نلاخا ىدل ةميبتلا ةلزلا هنه نست نا ميدقلا ذنم ناسنالل

 اذط وتيزيرغ سنن ةيهارك نع اغراماشيف كلسي نإو تاقولخلاو
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 |وناك ميجو . ةينمالا نمافلإو . قكإو قدصلا عباسلإو . نامكلا
 دحأو دعرس نيدرام

 تلاقو لاعت وصب ةكلملا تخررص نا ”ةراف تيكسلا ثيل اف
 ماما ىلنتاوهيمدق لع روك ذملا بتوقف ,.فوسلنلا ااا لاعت

 يس عرشإو ةرضصلا هذه ةق ىلع دعصا# دبعلا يرم لاقو ةكلملا

 شبج دئاقاي تنا اما *عرملا عيمجج يف كتوص ٌنريلو الع باطن
 كلم سار ىلع فنق بهذإو لدعلا حالسب نطبق ندهلا

 عزجالو وفثو ةيدوبعلا

 ةق ىلع دعصو فوسلبنلا تاو ردا وفر اال بح

 اهتيا يغصا . لوقي ًاقناو ةيدوبعلا كلم ىلا ةباطخ هوو ةرختلا

 ندمتلا كلم اذوه.رشلا داوق عيججاي اوتصناويف تايلكل ةيدوبعلا |

 ةكام اهو شحوللا ةلود ضفخلف هلالج شرع ىلع بصتتا دق

 مكتكوش نبا . ةلاهجلا هإوفا ىيرختلف اهبوص تدبا دق ةكحلا



 0 8 . ةم اتااويج ىف او اطم هرغاف هلارببك

 ,سدادلاو . نصل سماخلاو.مركلا عبارلاو انقلاب :رلا ثلافلاو
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 ةييفلا دئاق اذه دع هه حوا

 بسانبلا' ةَريغَض نيعااذالعز ناك دنق عباسلا صخشلا اما

 ف 6-10 اذوزوربلا د> ةزواجتم ةيحزفلا ةطوغضم نكفلا ةيوركا

 .ىذ . طبنملاءرهاك فنا ةولعب ةمإ دم ةفيثك ةرشبب نطبم لواطتم
 | ا+ هيف 0 هردص ىلعو دولج ةعطقك ةقو. ةجرفنم حادج

 ب قافلإو بذكلا دئاق اذه

 ياتي طال وق لاح ناك بنف نئاخ | 0

 | صاخ يزب اي درتم ناك صاختالا هاله نم لكوروطسم هحول
 كاذو نوبل قضق نويبع ذوةضي رع بايث يف جياس اذهف

 دعب م +رخالإو دحاولا نيب اهبش دهاشا 1! نيتبكرلا ىلعجراع

 | ءارو نوعرهي صاختتا ةينامو ًالبقم دئاقلا ترد عج

 | ةظعلا ىدل نيدجاس !ورخو نيشرعلا ماما اوبصتتا تح |ولازي لو
 , ىلع هينيع كلملا ىتلا ةرتف بغو نيلذحلا نوي !ولصف اةيح ةيكولملا
 عد عيمجلا عم ةسأر انحو . من * نوديعملا»لّوهأ هل ل ااقو دئاقلا

  دئافلا زعواف ةكاحلا يف عورشلا لجال هدضوأما بصتتي 7

 ثتبثا ذإو # ةراشالا ثتيحفقوو بهذف كلملارما امب نينيعملا ىلا

 ابو مساوراغلاب ًالكمألكت يأ ديدجلا بردلا اذه ىلع يرظن

 عاضتالا ينانلإو . علا ىي لوالا ١/> ناكف ةيران فرحاب هتهبج لع

 000 ا كا 2 1 2 ع ل ووو و هل مج لل يس م ا ل ني مل حا



 # ويف بوتكم حول هردص ىلعو ةمختلا وتئيه موع ةقرافم نكت م
 عطلإو دسحلا دئاق اذه

 هن دب ىلع و. راذقالا تاغابصاهنإولا تريغوز وهدلا بلاخم اهتقزم

 نم خاسوالا هيف تعدوا امل ةشقالا عيجج ةيسن تركنا ُبوُ

 اذهولعيو . حولا نم نايرو مسدلا نم ناعبش ةناف ةفكرذلا

 ىصخيالف ةثعلا باينا هراطقا تشهنو ةثغلاب هوت دق جاشو بونلا
 اذه هجو أما سان دالأو ناردالارابنعاالاربتعيالو سال الا عم الأ

 ةماليام ىلع اًتفاو رتفيال الدبر ناكدتف لجرلا

 تريتضيقنم انتاكدق هاظيو . هتاخ برنلا يف عاض ع فوقو

 رازوالاب نرانهومم اهو . نيجلو بهذ ىلع ليختلا دي ضابقناب

 لخلل ادئاق اذه * هيف بوتكم حول هردص ىلعوراذقالاب ناتيلطمو

 ظ ةزلد باب لعابوتكم كفيلملائأز
 | 2 فيسلا ىلا ماقفانيضةنحن ظ

 ظ فوخما نم تاف اربخ#ل لونن انناب .نظف اريخ هل انلقف
 | ةلحو ءارفص ةعلط اذ الجر ناك دتف سماخلا صفقلا اما

 | ذي جين ةنهبج تناكو . ةزومم  غادصإو ةزورزكم نانسإو ءادوس ||
 | ملار غب ذوخ أهو مظع مج لومشم هن اكوررشلا شنت ةنعاوردكلا
 ةنيغضلا دئاق اذه + هيف و حول هردص ىلعو

 | ةلواطتم سارلا ريغص اًنأسنا ناك دقف سداسلا ضخفلا اما
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 ةيدوبعلا كلم اذه : هيف بونكم حول هردص ىلعو ةيمدنلا
 ظيلغ ةنجلا نأ الجر ناكق مادنملا كاذ دعب لوالا صخشلا اما

 هافشلا كليمسر عشلا نيت فنالا سطفا ةهبجحل إو سارلا حجرفم قنغلا

 دوما بابضو . ههجو ىلع صقارتن وبلا مسبتلا حاور تناكو

 داق اذه هيف بونكدم حول هر دص ىلعو . هينبع ىلع اهخم يناويحلا
 لهما

 نو اخي ال هنا الا ًاليمج ةرظنم ناك ن يلف يناثلا صخفلا اما
 كتروضغب ةكونضم هنديج ةعس تناك دقف رظانلا ذاتالراوطا ةلمج

 اًمفترم فقالا ةفنا ناكو . ةساكشتلا ةلظب ًالبلبم ةضايبو ةسوبعلا

 تضخ ي نكةٌررزم ةنورقملا ةبجاوحو هثنأو زازمتلا يذك اروصحو

 | يحاقالا ةقو رغصتسملاو رفتحلارظنب ةعقربملا دوسلا ةنيعإو . طخحتو
 دئاق اذه هيف بوتكم حول مردص ىلعو . هينلإو بجتلا ماستباب اًرتفم
 ءايربكلا

 اًريكتم الخاب بحب لازام ةناف لاما هللا _لتاقاي

 أ تاراما صيختت نعرمتت الجر ناك دتف ثلانلا صخشلا اما

 ْ صولا اح كراك لف قرزلا ةنيعاف ةسارفلا قفاقد ههجو ْ

  ريطتو جابحا نم ظحجت نا داكتءيش ىلا ترظن اذا اهنا ىتحاّدج
 نم هيف امل ءاتستسالاب باصم ةناكر هظي سبعالا ةهجو ناكو هيلا

 .هغاوج ىلع ةئاح ركننلا لابلب حْراوج تناكو . ءايرلا جافتنا

 يتلا موجتلا ةبها ادع اذه . هيقش حرابنائفاك أم لالا ءاكب ةئيهو
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 اورعشي ل ثيح نم نيتحاللا صاخشالا كاسيف تطرخنإو لفنحلا تا ا ا اع فا وبما
 | اًنص راص دق مهادالاب اقوم ناك يذلا قوجلا ت رف * يودقب ظ
 ةكلملا ءاذح نيسلاجالازي ل فوسلينلاو دئاقلاو نيشرعلا ءازا اًظننم |
 ا نعربلا باع نا لا ةبحم ريزرو ةعمبا ل ثيدحب اهتابطاخي
 | ةتارظن ًالسرم كلملإو قيملا ركفبلا ةنح هيجو ىلع حولتو ولما ظ
 توكسلاثبلامو بضغلاراوطا بعالتل ههجو ىلعو روما نما ٠

 | بوصتسادقيلافنحا توصب هل تلاقوةكلملاويلا تفنلا ناةهرب ظ
 | هاله ةكاحم ةيفيكرما يف ةهينه ذنم هب اديجانت ام دئاقلإو فوسليفلا
 ظ
0 

 ك0 سس 2110101100110100101101110101010010000'|ا''1'10101| | 101|1 1 |'|]']!لزذ 2000

 ىرسالا

 | ىلا مانيع تيذلا صاخشإلار ل !ذاءدئانلا هقاللق

 | داوحلا بوثو بنودق دئانلا تب رو ةمالك كلل متااف جرملا

 قدما رشنو را هس توكسلا لدسالذإو دب دانجالا فقوم بلطو

 اني مصتلم انإو كا بال ا ١ لم انا كدحأ ةعارش 3

 رب الاقل ينارحب يف عقاوو عابترالاو بجتلا يتجوم

 | دق ةخرذؤيشلا لح الجر قاتلا مادقم وه يذلا صختل صختلا ناكفأ||

 تنثرحو . ماقتنالاورجزلا ينكب عوفصملا هفجو ءام م يالا تصتمأ

 ةردتيالو . بيشلا نطق هتيحل ىلع نامزلا فدنو هنيبج ةلهس نونسلا

 عيمج ن اكو هربظ ىلع ةكارتملا ثداوحلا لقث نم هتماق بصن ىلع | أ

 ارش نارثتت انتاكن يبللا يتق دح يف تعبجت دق هئاضعا ةرارح
 ءادص ةرخن دق يرلا ىتبع ليثكاب اجوتم ناكف ةساراما ُ اناخدو

 ظ

ٍ 
7 
 ظ
0 

' 
 ظ
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 معا ل صاخشا ةلججو ةهج لكم اهرب نييجنزو ديدح ةلسلسب
 لجتسيو هناوطخم لجتل وهو عمجا مدنتي الجر تراظنو . مهتاش 1

 ةهج بلطي راسو روهملا نرع درفنا دق مدقتملا اذه تيار من

 | راقوب ةنم اهانحر ضهن مث افطخ هينبكر ىلع انج لصو ذإو نيشرعلا
 | ةبحجريزووه اذإو هيف رظنلا تنعماف . هيبنج ىلع نادمجتم هاديو ||

 'ريزولا لاماف . ةدرملاروهج خلوه هل لاق كللللا آر ذإو مالسلا
 : افص ياما ملعجإو مهتاثو لح د عن رصتنم توصل باجإو ةسار ٌْ

 | ىلا نودعبي نوقحاللا صاختالاو بكرتي فصلا ناك اذيبو العفف ||

 كلما شرع ءاذ> اسلجو فوتملينلاو دئانلار دنا فلخما

 اة هدم 5 هود 14 ايس لا م

25 

8 

 3 يبداسلا ليعنلا 0
 رشلا داوف

 ا
0-24 

1 

| 

  قاثولا لحم امها راشإو نيبجتزلل تفنللا مث ءارولا ىلا ريزولا صكتف ظ

 ا

 ظ

 | ةنياعملا قمل اًسسانم دعي ملةلغشا يذلا للا تيأرفانا اما .
 / جابشالا عيمج ةطاحالا اهنكمب نا دوعي ال يراظنا نوكل عاقسالاو
 ا ءاضوضلا نرم دوس امل عملا قح ءافيا نعزجتن تراص يناذ و

 | روبملا تفلب ىتح سسجتلا تاوطخ تقلطإو لجل اذهثكرتف
 يي و مس م جس و سموم همم وس م سس ممم

 5 3 ملم مااا ذا >4 0ة+>ة>+>+<+70
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 ام عيج نادل لاقو ةعدب فوسليفلا ىلارظنو دئانلا خت
 ' تبعتا املاطو اديج ةلعا هتابجإوو هلوصا ةينيكو ندهلا نع ةنحرش
 ىلع كلضف ركشا كلذ عمووتبار عفرو قافالا نيب رشف يف تاذ
 ةكلرت بنوعبش بتي ةراغشا ئرا لازال ينكلو يل ةايا ككضوت

 بنلق لع ةركترم ةماعد تناكولو ةياغلا ىلا اقاشو اًرسعةيافوبغلا
 ام لعيف ةنعس ذخااذا داسنلا تا مولعملا نمو يعيبطلا ناسنالا

 الإ هحالصا دعي الف ةرينك كنينس ئارغ لع ةماق ةناذ نكفو

 اهانكا الجب كرا اذارمخلا لص ادنجسلالا كرئاعاره

 راص اذادي دحلا عجرب فيك ( ةنوتيملا ةتباصا يا )ر غنغت اذا وضعلا

 هجم همام محام هع مسمن يس سم ع را رع ص م سس

2 : 

 نم ءيث ةطساوب اهنم ةيلخملا ةلاسالا عالتقاب حلصنت ريخانا 0
 هيلأ تايفنملاو تاهبنملا ل اسراب رغنغتملا وضعلا ايجيو تايولفلا

 تاوطارصنعلا ديعصتب ديدحلا عجريو سلكلإو رداشونلا حالماك
 ةنم

 عم. ءايمكلا نف دعإوق ىلع دئانلا واجن ف وسلينلا ناكافيبو

 عرسيو هنلثكب لكشتيوهو ٠ ينارونلا لنحملا ةهيج ىلا برستي روهج
 ياي نماثو . رج ' صراوع ءاوها بسح ىرخحأ ىعبيو ةر ذا قاين و راك ا باركقلا هه ارع نا كيس ىلا ا ولا

 كولملا حرملا يف ذفن ىتح ابرقتم لزي لو ديدح للص توص

 امدنعو برقتلا نع فقوت كانهو ةعشالا تاخ ههبجوب لبقتساو
ٍ 

 ماجرأ نم نيديقم صاختنا ةعسن نم اك ةندجو قرط هيف تلخا
 راسل ل ا ا ا ل مل د الا ا ل



>” 

 معمل همم مع ب عم ع لذ حم جمب عج صج مربح م ١ 2 06 0 ١ ١ حمم هامل رج عج صمم م ع جام اع ع ذأ دعب هام وص عمم تمام دو تيحمسمل < مممصم ياما ع امص مم عملا عمم - صم مج ١ همس ره سس هس جس جل جس جي يبس و ص

7 

 نورقو لايجا يضم ١
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 ١ نشأ نيتللا نيئئرلا:نا هب واقل ناصتنالو ةدايز نودب اهلاوعدت

 مالا ةايحلا موقن وب يذلا ءاوملا نرم نالوانتبال سفن اوضعاه
 | اهرتجلاب انضرعول كيج اّررضاميلغ رويال امو ةايحتاةذهتءايتل فكي |

 | انطنحت ديدغلا كتنلا اذه عنلف اموع ءاضعالا لكبو اميب كنتنل هيلا

 / لكانكيف * ديور اذيور هب ناكتنت اتذخإو نيتم باج نمخ ةنم
 النسل ايكيا هاك ماع هج ىاطع ردغابس علت

 اه زقووب اهكبف نم ارذح اهاّوق عيبجل هتاذ ملست نودب ءاضتقالا

 لا وا ندهلل ةسماخلا ةماعدلا هذه موقث كلذبو هنحار بابلج

 ضعب ىلا مضعبرشبلا دئارف مضت هب يذلا

 ٠ را ا هذه ةتلاقم كوسليفلا متخ نا دعبو

 مم. ىرثلا يف طخي لعجو لكلا ةرثكن م وف ةحارا دصتي ةناك ًاليلق

 كير هيخص تامالع اهيلع مرت ةارم ةحح تناكيذلا ىلا ر ظن

 دوعبالو ( ةيبدالا ةفسلفلا ) اكيتيالا ميلعت بسح يعيبطلا سومانلا
 كلت تلقاف دق نامزالا روركو فورظلا تابلت نوكب بير انل ظ
 اًرسع نوكيال هيلع ءانبو . سومانلا كلذ تدسفإو تاماءدلا |

 ىلارمالا اذه جانحيالو . حلاصلا داسف حالصإو تبانلا ةلقاق تييثت

 ١ قلخ دق ناسنالا ناك اذاف . ندهللا ٌعاعد كاه . غل لاقو . هسفن |
 ا نوكيال هنالاكب اهبشمو هتتلخ تافصب اقام ةيناسنالا يف الماك |

 | مسا ةاماح هبلق يف ةركبرم ٌعاعدلا هذه نوكيف كاذ ذا كش ان دنع

 01222 22 ت55 2 22252 2 م م مم مم سو

 4 جس 9 1 - ا
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 انها كلف قولا دنع ىوطأ تلقا

 ىلاقاي كطسب دصقلاف ىنضم ولو

 ٠ ىوقلاو يم لقعلا عيمج توزغ

 !اوحا حرشال قطن يل قبب ملف
 ىهنلا نسلا ىوطا نود تنكس دف

 ىلاغلا نكرلا كارا: نعاح اك

 ةقيؤ اذه ةكووزرفق' كلارا
 املا كهجو يف علف بعلو

 ىف يل كلك 3 ىاننالا كدع لع

 يلاب ثم كدهعو يبلق يف كصختو

 بكاوس تووشلاو يلايلا تابا

 لاوهإو ٍنوجت نرم يعاقا أم ىلع
 يعول ع ىلع ٍقاونا طرف ىلع

 يلابقا ءوس ىلع يقاوشا لوط ىلع
 دلماب مولظلا تنعلا محي انك

 للا لجرلا نذل مهتفيو

 لايم سيل نين ىلا ام الب نلف

 يلاعفا دهاوش اريربت كبسحو ىبسلا ركذا لهللا نيب ثاقف ١

 يلاصيا ةليثملا تنأ انكلو لاو رهام نم تسلانأ

 ظ
0 

 ا ناهس ضعفا أردق ىلع اذا ةمغا لاعتس يغبنيف
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 ويتاعي ا هو ىوطأ نع مجيب ام انايبترخالا تاينالا هذه كاهو

 ىوجلاوخا || "
 يلامآ عفادت نم ىوها م ىتحو يلام َنبذجي ءردخملا تاوذّرلا ظ

 ١ لاختا ةيراعفوم يلفب نكأ رذت ملف يفك هللاب ىلا نويع ٠

 ْ يلاخ اهبلق هح نميقلا بجي يذلا عاًرفن سنالا تايبظايو ظ

 ._لابقاب طق ّنكم يلظح الف يد ترده يقلارابداب عيرص
 | يلاءلارفلا اهيجو يأسل ونعيو اهدنل نوصغلا وندن ةفهنبم

 0, ةعمش دعب اعم انيقالت الو
 _لاعشت لك ىثحلا يف ثروا نيبلا نم

 انللا ةفشد قرطم لكو انثبل

 لابلا قظنتسم بلقلا قوفخ توصو
 نا يف همعلت قاوشالا اننياَمو

 _لاحلا نسل أ ىولا لاح نع بيرعتو ظ
 يلام اننيعال ”عمد ةعنبو انقوش نيعلاب نيعلا ءاقنلا ذوي

 _لابلب ريغ معي ل هلان ذمو انللا بغر قتشاع نم اًبعاوف
 يلاوقا رابتل يفالطا تاواحو ةرسح تدهت ا ىنكلو

 احس هس سس مص هس محا تح ع ع خل اا أ سل ا محط لسا.« .صحس لا رت يح سا خس اصخمسم محا رج ا صصلال ١ ع منح يح نايل قص ع احس يتم عيش جملا شع حا طل أ <. احتجت عال حصل تم خخ سس سجس حس مسج اح ص ل اح سس حاحا جس حصا تس حس سس س يابا شعت ةرظن لع تنلاف كولا نكاس اهئاشحا يف كرحت ظ

0 
  يلاحلا اهمسب“ 200001 ىوملاديةتقجراتوصبتلاقو

 يه ١ ىوح بص نم هللاكل ْ



 ىوهلا ةبلاغَلايخ يلع تعبط
 لف نوكسم بحلا فد اناف

 اهنيبج قوف ءاديغ اهب يل نم
 اهظاحلاىوهلا ةةعاص فيسبو

 ىراالو ةايحلا ٍق منا تسل انا

 رزكت لكي انهاال كاذكو

 ّض ىلع دوعا ينع اذا ترذنا اذاف

 ىلا لع تاقرطلا بقرتا

 اهوحغ ونرا كان يلا ونت
 ىوملا ةنسلاو يدبالا ٌخاصنو

 يرظاونواهوطخ بقرأف يفت

 اقمو بوذت بك ذي دوعإو
 لغ ىلا ٌنحا انإو جدلا يضقا

 ىلع يد تيلغ 1 دغلا اهياأ

 ئوحلا حيرابت يل تطاحا آو

 ىوتلا مودعم ضورلا وحن تعرهف ٍْ

 مسن رهازالا ةاوفاو يحبا
 مرا ماما: نم افاد + ةايضار ؛يلقو ىولبلا”بقرنا

 مظليو مهي ادغف انعلا يدإو ىلا اقنعىوملا ىوهتسا هببلق

 قح دق يداوف ينيع ىلع اذام |

 مس ا يضراحت تاق

 | معنا اهينف اهعم ىوس اًظح

 ' لكنا اهب اهم 0 م نا
 ١ مفعب يلنعو سرخ يف حوراو
 , ميا يتالما عل ثار اممم
 5 8 دع ة دولا

 عمت اقل
 رم ذا اءادقا

 موا ناسل يدنع امو ىربع

 مرصي يرعو الغ ايي اذكو
 منا ىشا قلو جرلازان

 ممبلا ءاضنلا اهدعاسي ادغو

 اتللا تيداحا يورت

 ىدل وني
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 و ْ

 6-2 علتبي برغلاو تلاعب
 هو بض يفناك ريحا انإو

 ”ةبابص بدت ةحراج لك يف

 ىدل ىنخت يذلا بمحلا اهيا
 اكلايداوايكيفطبخيحارك

 ىرولا ترزغ ةلود الا كلل

 هبرآ مارغلا يس ةداعسلا يأ
 معومدز ةريعتا نا

 رتنل ةطقن بحلا نر 00

 يلع عفا ةكقو ولا أ

 ةدنن نضاوع بخت موج عوا
 نعكربخا ىو ما يغابايأ ينس

 تدبام نسحح ت اذبتقاعيفا

 انلادب مايل تضن اذادوخ

 يتلا لفملاب ياشحا تللكدق

 سوك وا نيجرن ينيعل لكم
 يني أبنا رون اههجو نرم

 ابعصموا ادرفم يشن قا م

 الك ٍفرطا اهني قوش
 لور ا بيطت ميسا يو

 ميعوملا ريط ىثحلا 0

 1 م كك مارغلل وضع 0

 .ملبتو ساوخلا لكذ ةناوصا

 ظ لظعا كليشب تح كوبل

 دف ها لك اهلظبو
 ا ميغ هيلع ىولبلا . ةباحو

 رم 0 يكلي

 ظ مقارع تالمكملا رحب هيلعو
 | ميت قافشلا تاقولو يغب

 مدعي وويف بوذي فوسفألهج

 مدقتم هب اناف هلاوحا

 مجرتي حار ردبلا اهنعو الا
 اتم رستاوذ ليلب رق
 ملكمو ملسم لاجلا اهيف
 مسا وا تفيسا يبلتل نوكل
 ”يرضنر ينل انك الورقي و اجب

 مراتسم اهوحن وشو الا

 مدقن ذا امارطخ ىرت نيع
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 اما نسنتو ىوطا يشلم هيدا روصت ايديهم تنادتاكلا اخ

 بسحو. بيبحلا لاجج ةعشا هيدل ةلثم سلا نظيف . هرطاوخو

 نم تامالق ةلمالا لاخيو كلذلا ةارم يف اعوبطم هفجو مسررألا

 ضرتفيو بيقرلا تارظن كلا > انيعا بكاوكلا وكلا ع ل هرفظ

 ةمخ نيكملا داتوا انظيواىوحلا لاقثا ىنعم ىلع ةيوطنم لابحلا

 ًالثع بابضلاو ةعومد اًقراش باحتلا ىريو يوما لاع ىلع ءامملا
 | دخيو هترفرك ليل ار انو هتربخك حون نافوط ىري لبال . هعوأو ظ

 نياعيو قاشعلا نيناةلادلقم ءاملا ىريو قاوشالا غيلبتل ًالومر يرلا
 هقارف ةعول ةيكاشرايطالاو بوبا فاطعاب ٌةيرتم ناصغالا
 مسالط كنتو تارظنب لزْعت نالزغلإو تانفن رطعب ةهان راهزالاو

 دينعلا قشعلل احرش ديصقلا اذه كاهو . هتارفنو هتانفإ

 لل كيبكلا عييلعلا اهناناي + معرت اذام ىشملا ف ىرتاذأم
 رمق دكار لئستا لقسر نبي ةيودف تالجوللا يقف له.

 موي ام ىوس جرا لو سخي وهلا وسيف َرهلاثقفن يف
 مندل ىنع نهي ف قتلا لع دت» . ئودللا اظوراعيلضق ذليل 1

 ممديو مهديف مالظلا تبع عزم هدي 2
 خلا يدل تمم اه - ادب اذا غاوبررلا قربيلاوبصا١

 م تكلا اذ لمع ركذت لكتار طخ ىدل يبا

 مب ةرجغا دبز هب اذ املا قعيف جاه رجلإلاو
| -- . 



 ا
| 

 ملا/

 ..ةيبدا ام لاح حالضالةبجإو ب .ورشملا هذه نوكت اقيح بيرحلا ١
 صل |ىءاضعالا عاقياكو ةبجإو ةمارصلان وكت ذا ةقفشلاب ةلماعملاكو

 اذياض :رلا نعرافسالاكو ميلعتلل اسز الدجوي ابر يذلا ماقتنالا عقوم

 دطلرقا نع ترام ايعارنما ديدهلل ةبولطم بضغلا توا نوكت

 ' ناك ن إو ةناف ام بوبحل يعوصخ صخت بللق يف ةيصوصخم ا ةبجلا
 لا م

 نمل ل 8 ١ ةلمج هك 0 0 غلب اذا ةناالا
 ب ىلا رارظضالاو ًالنم ةّتاذلا ةيرحلا ربتك هيحار لك ةيلستو

 سننلا ملستو ةشيعلا هلا ضعبلا اهوعدي ينلا هاردلا ةناهإو
 0 حرفلاف نزحلاك . اهبقاعتو ةقاشلا تالاعفنالا رئاوثريثات
 ينل ةريثكلا تاربث أنْلا الخام اذهو . ةحارلاف بعلو . ةءارجلاف

 .اًمدم لا تاقوالا رم ىلع ةسرتفت

 .اردقو ماونلا جرا ًاعقومو دود | تارا دقومو نرويعلا لابنا
 | بيه عافتزال اوتا ةبيغلا يف هحور لازتالو . ايلا ءام نايلغل

 .اًنأديمو تاروصنلاو راكقالا ررش رثانيل الو قاونالإو قاوشالا

  يضنيو اقرإو ارهس ليللا يبت فطاوعلاو لايمالا لوهخ ةقباسمل
 اغيحدارفنالاو ةدحولا ةيدوا يف ابراض ةناذ ىري ذااَنلقو اًبعتراهعلا
 اضئاخ ماهوالاو سواسولا نيطايش ةحجا ىلع ارئاط هب ةبلق دهاشي
 , مارغلل حرم ةناكهرساب ملاعلا اهبادت عماطملاو لامالاروحب يف

 لس سجس لس ع ع سد م ص سا سدح سس ع سم سس صح هس سم سل 1#
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 اذكه حورلا ناسلب اًخراصو

 قرايب ةماما قذخت لاكلا شرع ىلع نردد ساجي انهم
 ربانم ىلع نوكسلا لبالب بخت انه .ةبوث شحوبلا قزم و ةنوشخلا
 نرتانه . ةتوص بارضالا ينذيو قلقلا جايص تمصنف ةمالسلا رت

 رادكالا تاخارص سرخت رئاشبلا لوبط برضتو جارفالا حونص
 عمالتيو ءاضعالا خابص قرشي انه ٠ بئاصملا ّيوذ ىثالتيو
 انه قحلا نع ةللظلا باجتتو ةنيغضلاروجي دروغيف يضاختلا عاعش
 نصل ارث مصتيق بضغلا بابض عشقتيو ماقتنالا ناخد دددَس

 ءانحلا لابج رومي ةواسنلار وفكر طفنت انه اضرلا وض ًالألتو

 .ماسإلا رغث رتقب انه ءافولا لوهس دهتتو ةقفشلا ليبسلس يرجف
 انه .رانتلا هجو يكبيو باعتكالا نيبج مين ىدنلا ايمم كتبو

 اهقرايإ ةيرحلا عفرتو ةيدوبعلا شرع لشني انه . لاكلإو ماهل ظ

 هذ" رظنملا ةيشو ربخلا ةبيطراما ةببحلل دجوي ناكاذاف
 ْ ال ندهلا نا متن 1 نديهلل ةخضار ماعد اذا بسال كنك كازغلا ظ

 نكمل اكاهنودب ةتابث نكمالو ًالصا ةماعدلا هذه نع ينغتسي
 دح تِبوَبو نوم دب الف كلذ دعبو اهيلعالا ةئيطارطانق فوقو ظ

 تناكولو هنا ىلع ةعا جئاتلا يف اهدضناجتالبل زواهتنال ةبعلا ١
 طارفالل دجوي نكل هن و يرشبلا ماظننالا حور بس ةبجملا |

 تاعورشاًالثم ةمالسلا ةض :راعكك لذوةرضملا تالا نمر يبكاهيف

 00 ذا ذأ ]101 1 0 ز ز 2 2 2707

 تسمع ع جس جم معسل جب عع بس اج دج اصل مح ع 1 م ع حج عع دعس <



 راه

 ظ لهشث تنشيو مضعب نع مثدعبيف ماسجالا نيب ةعفادلا ةوزاا ةلزنم

 ةيلصالا ةرفظلاب 0 وبخا ةايخلا ةحار مهلسيو مهتكيه

 0 ءانب 000 ع ا ةطا ةبج +ا يمس نم طخيالف

 1 | نيب ةبيحملا تارئنانلا او ةبيرألا ليعانملا نم اهتع

 ب ان 1 0 ا لكش لغ ناكل نهذلا لكيم ”لرنو

 تايبالا هذه يف ررتت ام تانصلا نم عيجت ذا باعم
2 

 | حور حالنلا رطع اهرغث نمو حولي حالصا اروناههجو ىلع

 ْ 5 وني " تاييطلاب .اههسبمو ”ولاتم اهل نم ىدطلا قربو

 || جيرص ءانلا رطق بو انل ' يلي ةرسملا درواهذ> هيو
 1 7 مالسلا ريط هنصغ ىلع اذ برط نع زاهي املادقو
 هلا سيل هيف 05 لتاقو اموصواصدقوفابقهلا ع
 3 فتجلاعلا بولق لجل 2 ةبانميف ناوككلا يف لصالا يف

 رولا لضم يامال د

 | 0 ”حلاص يش 0 اهب

 مت باعبال دوجس لكو 2 اهكلئابتلا ونتاههجو ىدل
 | يدم نيرذنملا عيج نم اطل قادقرتنغلابجالاةفاكاهب

 ظ انّدلا كلف يف رايسلا بكوكلا يف

 ظ حورت سوحنلاو ودغي دعسلا هب

  ةيبصي لام حالو :اول تحت لوخدلاب ندهتلا مس الف

 ظ تح ها ةبيطلا لم ع هلق لكيم ظ



 م
 | كح تح داس هند تا رج كس اكو

 .ةليردم 557 !سي ل نم. عوسي فيك لوقيو ةنونثع طسبييسنع

 رةدعاق يا ىلعو هكاردا ةعسي مل ءيقب تايتوهاللا نرع ملكتي نا

 .تأي داملاب تايحورلا عضعضوتلءفنلا ةوقلل ةلعانلا ةونلا كح تبثا

 ةروزم تاداهش داغا نم ةدرجم عاتفلا فويس .ةينيردملا رهخي من

 دسالا نع لبشلا ماقتنا نم هرذح ذخايل نكلو

 نااذكه لمانلا هي ةقدلا يوذل لوفيف باوصلا ناسل اما

 ةيللالا تانإ| سفن يف نوكت نا سيل ةماعلا ةبحلا ىوعد نم دارملا

 كلير هللا اباعج يلا ةوتلا يف اهنا لب ةقيلذملا تايئزج يف ةثبنم |

 ماعلا سومانلا عدت ةفلنخم لاكشا تحت تانئاكلا ريبدتو قئالخلا
 ادع ناكل انالا نملدللا ةراشلا قع دارا نوكيف كاق.ذام

 ىلاذي دسنت ةيناسنالاب امه بكذا ةبحلا هذطاعبت موزلموهف ةسفن |
 لم هتاذ ع امدنع يذلا هتلاخب ءادتقا كلذو يطا هلاك |

 امنا ةكرح لكل |وطعاف نييعيبطلا راكفا ةكردت مل اب هماظن ةئيه

 عيج كرت ةبحلابو . ةعيج ماعلا ماق دق ةبجملاب ةنا اذا جتني د اخيم |

 ةرطف ىلع نيعوبطملار شبلا نيب ةبحلا نودبف اذكهو هئازجا ىلع لكلا
 يف ةبجلا نا ذا بولطملا هجولا ىلع يعاتجالا مماظن مايق نكميال هلل
 ضرالا هجو ىلع ةقرنحلا مدارفا تريب فيلانلل ةدحولا ةوقلا

 ل اًبوبحم لاعلا قلخ هذه هتبجتو ةلاذ بحا لاكلا

 ١ ظفاك يللا وودي ىلع اةياقولخلا زب لكتب شارو رفاسللا

 لدي هيسذلا ضعبلا فالخم مهدت ماع ماظنل لوالا طباضلإو
 505111111 تت ا 6 ا ا ا ا ا
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 .ًالسانتث يعد اذالف اهعاونا لع ظفاحت نا ىلا ليلا كللاسم ةايحلا

 نيدضاعتم |وناكف ةدحإو ةئيه ىلا رشبلا تاتشا تعج دق يقلاانا

 عرادم تلذق دق يلا انا.اًبأصنغا ٌثيعس اذالف ثداوحلا بورحيف
 تازناةيح يتلا انا.!ًدمو ارزج عدا اذالفوجح ءابربكتمختإو رجلا
 ينتغتال يتلا انا.يرماب ثرتكيال اذالف تبرخ تلحراةيحو ترغ
 انا ١ لفلجلا/نركتي فالف راوفالا بدق يضر ال لع يللا

 ْ لبف هاب هل تبثثال ينودبو هل ةيوق ةماعد ندهلا ينذختا دق ينلآ

 ظ شحوتم لك ألا ينمدهي |
 تالعج دق ابنال ةياغلا ىلا تققافتو ةبحلا ىوعد تضع دقاه ْ

 ريبعتلا كيس ةلعتسملا ءاممالا عيمج تلعجم هرساب ملاعلا طبر اهسفنل
 اهعاذب حيرشت نا دوت اهناكىتتح اهانعم ىلع ةف داررتم ةفلوملا ةّوقلا نع
 اهردصإوايلزا هئاذب يرابلا اهاشنا دقيفلا ةيرهوجلا ةبطلا كلتىنعم

 ' نوكام :يث نكي ل اهريغبو تناك اهب يللا ناوكآلا رييدتل ةفلك ١
 تاواح دقف هريس ماما ىلع مالكلا اذه ردني داعالف .ًالزم اليس ظ

 دعاصتي ادب مهضارغأ رابغ اهو نيدنتملا طاوشا هيلا قارطتسالا 0

 ضعبلاف دينغللا ناخد فذقيل هاف نوتا رغاف مهنم 1 دعب نع |

 ةكرح ةيهولا انه نم جنتي اذوه نولوفيو موج نوسبعيا
 دافتسي امنا .اه .اه . نولوقيومهنونا نوعفري نورخاو تادوجنوملا ظ

 | تادوجوملا موع يف ايدام ةجزتم ةلكلا نوكمالكلا اذه نم ||
 | ًالضف اذهو ةسفننبب داملا ملعت اذه نونو مهيعاب نوقلجي مروغو



 ملل

 | فيس اصوصخو ابيرق هطوبه رطخ دوعبف انهو ًالئاقن نامرلا لوطا
 | ناغراطم قافدنإو جايرلا مدصل ةضرع عنب امدنع.ءاتغلا مايل.
 ادفع نيك كازا ونس |

  جراخلإو لخادلا نم ةينبالا ةلاح لع قيق دنلا لصاوت معبمج ىلع
 اولخديو قئاقدلا رم ىلع مددهن ةيظعار راطخا كلذب |وعني يآ

 نينمآ .مالس ملزانم ىلا

 ةبححا ةسماخلا ةماعدلا

 .يلفملا ملاعلا قاعا غي يودي يلاعلا نوكلا توص نينر اذوه

 ةيرسلا ت تاليغلا ةفحأ اب ربالعنلا ىلا ةيركفلا حاورالا نوكس زفتسيل

 ةوقلأ وعدت تاروصت فاطنخا انكم اتيح ماعلا دوجولا حود ْى

 اب اض ةيانعلا ةكح ةتاعج يذلا سومانلا ناب كح نا ىلا: ةكاحلا
 فالنخاب اهمنا فائخي فلا اهسفن ةبحلا وه ةقيلخلا ماظن عومم
 ميظعلا ماظنلا كلذ ربنم ىلع تدعص دق ةبحلا هذه يف اهف#اهعقوم

 ركتاف ءامسلا اهنيا يعمسا + انكم ضماوغلا توصب يدانت تعرشو

 تناكف ةيلوالا تارذلا لوث تعمج دق يتلا انا. ضرالا| ميا يتصنإو
 تنثوا دق يتلا انا.اقاصنلا ثيعُد اذا)ف ءامنلا ةبق يف عمالتل امارجا
 اذالف اهضعب لوحرودت اكالفا تناكف ماضنالا طاب رب مارجالا هذه
 تاكل تناكف ةثلذخلارصانعلا نيب تنلا دق يتلا انا بذات ُثيهس

 سانجا يف ةصدخملاا 3 علل 0 طابترالا دج عام

 ٠٠1٠1 013 13 ا كا ل و دال سال و ك1 لن تائا> 2س 1 اك دال

 بجو ريثكرطخما اذه لابتقا ىلا سانلا ضرعت ناكاملو



 ما

 هنا ىلع اهناقثإو ةينيكلا هذه تيبسحت يف ةملا غرفا ا 0
 ةئيدر ةجوعم ةكدض ةقزالا أو عراوشلا كرتب طق ة ندهلا مل حس

 ديور اعلم ناك ام ساينس اميلبلا
 اكبض ناكاذا قاقزلا وا عراشلا نال كلذو طخلإو طالبلا ةدهم ظ

 ١ننابلا عداخم ىلا رونلا دادتما قرعيو ءاوطا ددحت ةلوهش عننا ظ

 ناطرسلاكةينردلاو ةيوافجللا تاقالل نيدعتسم ماع مهيناوح

 كلذو حنو ةرشبلا دادكورادحلإو ةدرابلا ماروالإو لسلاورتزانخنإو
 ْ مهجرا رثعتتف سانلا تاوطخ قى د اج ناكاذإو

 قاقرلا ةيس ربما نوكي ٍذئنيجو مهابج عرافت 'و مرودص طالتثو
 نيشاملا مادقا عدصي ةنافوتسم اًرعو ناك اذإو.ًالاقتنال اًكارع ظ

 رسكتنو 8 مثهعنف ةلينقلا اطاجا تحت مئاهيلا تاطقس ببسيو
 اهل ىقطنال ينلا مئاهبلا ىلع ةففشلا ةيلطت ام يناني كلذو اهغاسرإ
 | ءاتشلا اه دجي يتلا تاديٌومل ا الخام اذه اهبانع بددتو اهباصم وكشنل .

 أ دودي تح نايطالاو(لاهيالل نم تل ردع عش اس مال

 نايبتلا كولسل ليبس ىقيئالو اهب نوضوخي براوقل نيمزتلم سانلا
 اهتنوشخوا ةنيدملا ندمت ىلع ًاليلد نتي اييود# ةينبالا ميمرت الا

 ماقهالا روفو ندهلا يدصاقل يضنتي كلذإو اهتينبا رما ةظحالموه
 ةدم لك اهصخ ىلع فقوتي اذهو .تاديغملاو ةينبالا ناش حالصا يف

 ىتم نال راطخالا ثيودح نم اًرارف امتابثو اهتناتم ةلاح مالعتسالا
 هبف تثدحا ورما ةظحالم نرودب نينسلا روبعل ارسج ءانبلا كرت ١

3 



 رسم تصخشم جد مصعب م يمس ل م مع علا 2 22 222222 2 22 2 222 2 يي 2222222222 2 يي يي بيب 10و سابا

/ 

 اهبساني ام لوبق يف ةعيبطلا ةديحولا ةياغلا نا لونن لامجالابو
 ىلو ان هترباغجب توما ةقعاض هيلع لزتتسي ام عفدو اهعأج مايقل
 درط يف دهتجت اهنا فيكىرتالا اهلعف تاذ نع ؟رداص اى

 ةطساوب جراخما ىلا يوضع امباهتلال ةعبانلا ةيديدصلا ةيكايلا

 تاههج ضعب ىلا يلاعننالا زكرملا نم قارطتسالاواطئ اغلا وا ثننلا

 ديدصلا لخدو ةياعلا هذه ميتث امكم ىل اذا ىتح يندبلا طيحلا

 عيتج داسفاب بارطضالا ةلءر اهيلع ىتلا يومدلا لايلا ىلا تشافلا |

 ديدش رعازن دعب اهنامإو مدلا ةلتك |
 اًذَخأ نراكواواهنع برغي ام لبقثال ةعيبطلا تناكاذاف

 اًيرغن وكي ام لبفت فيكف اه ةعفن مدعل اهعازجا تآذ نم هرودض ١
 لاعفالا دشا اهل خاسوالاو رادقالا نا ثيح اولا اد
 نع ندهلا بابرا لفاغت هذه ةلاحلإو غوسي الف. قبس اكةيمسلا
 قاوسالل ةماعلا هياعلا ظنح رفآولا ءاننعالا بجو اتعلم

 تاريثانلا كلت نرم ارارف نكا اسملاو تويبلل ةصاخنإو عراوشلاو

 يمدبلا لهلا ىلا انرظن اذا كلشالو . ةنيدالا قمل ةاعارمو ةئيدرلا |
 ةراذنلاررض ىلع اليل د ةذخان اهتاوذ فيظنتب تاناويحلا ةعنصت يذلا

 لعنيال ناويحلا نا ذا لفاغتم لكوب يدتتيًالاثمو ةفاظنلا بوجوو
 اب عجب ا اعف دو اهناش عصي اا. ابلط هيلا ةعيبطلا ٌةدشرت املا ظ

 ةيندهلا ةلاحلا لع اضيا لدتسي ام ةنادكةقزالإو عراوشلا دعايات

 نيلخادلل تابجإولا مها نف ةقزالإو عراوشلا ةينيكت ةظحالم وهام موقل
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 | ةنيدملا ةحك ةعبارلا ةماعدلا

 رظنلا وه اهشحوتوا ام ما ندمت ىلعوب لدتسي *يث لوا نا
 اكو اً ندهلا ناك ةجيتت ةني دملا تناك ارلكف . اهتنيدم ةلاح ىلا

 تحت موفل يؤ ةيندملا ةععلا هزه مليك اياغايكت ناكةميبقس تناك ||

 ثالث اهصخإو لإوحا ةلمج

 داهتجالا ديزم لذب نم نيندهبلل صانمال ةنادكةفاظنلا ًالوا
 | . اهسفن ةعيبطلا بلطل اًديدست ملزانمو مقاوسا فيظننب ءانلعالاو |

 ةياغلا عم لب اهدحو ةيبدالا ةياغلا لاون سيل كلذ نم دارملا نال

 جزبو اهاظن قلقي اهم ةيويحلا ةعيبطلا ةحارا يف اضيا ةيعيبطلا
 لوخد نم ةعيبطلا هذه ىلع اريثات دا بظخ دجويالو . اهنئاظو
 ضعب نرا ا5ف ةدوسفم تناكاذا ايسال اهيلا اهنع ةبيرغلا داوملا

 زاهجلل يوضحعلا ءانبلا ناكرا عزعزي هبيكرت ةبارغل ةيندعملا رهاوجلا
 تاناعبنالا لعفت اذكه هيلا لخد ىتم هتايح 5 بلف زاك|س#لا

 وضع ىلا اهفديو ءاوملا اهلي امدنع راذق إو ماخوالاب ةدسافلا

 ةيذغللا عقاوم ىلا اهب ريو 0 1 اقيح سفنتلا

 سهلت كو ةنيملا ةيضرملا تابارطضالا نم ةعيبطلا يسافن ف
 داوملا هذه اهجزامت ام دنع ينئاظولا جاعزنالا لاح ناسلب ذاقنالا
 سوفيتلا عاوناكةثيبخلا تايملا جيهتل ظعالا ببسلا يه ةيبرغلا

 ةكاجملا ةيئابولا تادفإولا قيرط ديهنل يوق ببس اهنا 5 دئوفيتلإو
 ْ يدنملا لرطإو نوعاطلا عاوناك

 ك1 ا ا ا ل سل ا نا: ١ ا ا ا ا ا ا ا سس ا ا 7 ٠7 ا ا < كاتس ل تال ل سس ا 17 ا 0 1 تا ا ها تا مم اسم را ل ل ع م



 نكماول تايصاختانإويحلا ضعب ىلا نوبسني ةرات مف . اهتعاشإو
 ىلعةلالد بلكلا جابنك كل ذكو اهب اَقيلخ ناسنالا ناكل اهدوجو
 رويطلا| برهو .ب بارخ عوقو لل ةراشا موبلا قعنو ةبيصم ثودح

 فورظلا ةاعنت اب كالفالا بوم ل اي يقرع

 امومع ضرالا ىلع متث يتلا ثداوحلا لكابيلا نوبسني ذارادقالإو
 لحزل سخنلإو يرتشلل دعسل و خيرلل برخملا نوطعيف .ًاصوصخو
 نداعملا خيطو فلل ةعاتصلإو ةرهزلل جورلا ةنخو دراطمل ءاكذلإو
 هذه نم لك ىلا اهنوبسني صحت الو دعنالر وما ادع اذه . سمشلل

 ابرحالاطق ميلع خرط لو. مكست)ل هل اعإوذب ممتن يتأ) مارجالا
 نيعل أ ىلا ةنوبسني مالم كج رعو غال 0

 نم عفراذا الأ ةيندّلاةقالخا 0 نسينا د 0 0 الف ظ

 تافارخينمويلا ةلصإواهنا ااعبسي ذاكلا هذه لبي داقنعالا ءركف

 1 أودقتعي نامل عمت مموسرو مهادابع تناكنيذلا نيينانوّلا

 ليلاضالا هذه

 اذه ماقم ةيضنفي ام ىتش دراو دجوي ةنا لوفن لامجالابو

 انقايس متخن اناالا راصبخالا ينابحا عج نع انلدع دق ماعلا مالكلا
 ةداع يندا هماظن يف لبي نا ئدهلل نكمل ةنا دج نيلئاق اذه |

 ) اموتيولا تحت لوخدلا ىلع دحا ردفيالو يدر قلخوا ةض ظ

 هقالخأو هتاداع نسحي



 زان 7 أنآ هدض 7177 نع دلو سشنلا ِق ثدح
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 ا ديد هدر ناكر تارا اج لعفلا عوقو ناكالكو

 0 5 كرا لك ريدخا ع نا تاهيهو

 نا ىلع 21 نأ خه رض امرا نهتناه|و نهريتحتو ءاسنلا لالذا

 فالخ ىلع رمالا نا عم رابنعا ىندا قضي و طقاس رشا اذه

 ةمارك لكل لهاو ةياغلل فيطل رهوج ئاسنلا سنحلا ناف ةنونظبام

 ةتارادمو هماركا ىلاوعذت اهسفن ةعيبظا| و هبلا تاننلالا لك قكنناو

 يرشبلا سنجل مايقل مظعلا دعاسملاو ةيناسنالا يف ملأ ءزجلا هنا ذا

 اهرودق نمز يف اهنأسإومو ةايحلا ةيذغتل لوالا عوبنيلاو
 هي طارفالا نا عزي يذلا لجرلا_ كلذ اردتم بسحيالو

 ةرثك نا لاعريغ ندهللا تابجإو نم َنهتطلاخمو ءاسنلا ةرشاعم

 عنترا سفن زع الكو اهيدل اليلذ لجرلا لعجت ة ارمالا ىلع تفاهتلا
 ماتم اهدنع

 ىأ نولكتي امدنع نيذلا كيلوا ىلع ندهللا ءاهسولختالو

 قبيزت ةجرد ىلا مهتاوصا نوعفريو مهاوفا نورغفي نوصاختي
 هنجت# رونلاو هتعممج لجلا نوكراشي اوداكي ىتح مهرجانحر اتوا

 ناسنالا نع ةيجيم ةمس لكعزن يفندهلا ةياغ نا عم .هتيهتبراخإو
 ةلزنم تافارخلا نولزنينيذلا كتلوا لكى لعن دهلا بايث نسحتالو

 سندي يثال هلا تييملاع ريغ قاقألا ىلع اهب نورذنيو قئانحلا
 ليطابالاو بيذاكالا قاننعا ريظن اهخطلي و ةيقنلا باينلا كلت
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 يلوتسيو اهنم "لانا نالت رتشنن تن ءادلا ةبق لا ةعيارذلا

 دنع ىلا نومضي دق نكأو . اهيعماس لك ىلع جاعزنالاو دوكلا
 نم ةثوروم اهنا اولعي و ةجيبتلا ةداعلا هذه اولطبي نا طرشب ندهلا

 اذه يف ةيناسنالا ةعيبطلا نوفلكي |وناك نيذلا ةيلهاجلا برع ةنمزا

 هلئبإ وك :تاقنانا 3 رو تاناوبملا صفر ةلوسلا دال

 ةداعلا كلت ىوس لئابفلا كننلوا نم ثرت مل اهنا ىتحاييقح ًطوقس

 ةساحإو ةوخللإو مركلا لم هيلا مالم لك تكرتو ةهيقنملا

 رج لهو ا لوبقو راجا ةياهحو

 يي نزلا نولعج نيذلا لكن ين دهتم نوعديال اذكهو

 لهتسي نا اهئاول تحت لضتدي نم. طق حسمت ال اهنا دح ىلا ةملاظ
 0 فلخ نا ةنكمي الف نينس عضب دعب الا ةعيبطلا مزأ نم ءيث ىلدأ

 رارضالا ىلا كلذ ىغفاولو ضيبلا بايثلا سبلب فيصلا ةرارح ةنع

 يف ريغتلا ةفيظو طيشدتو خاسوالا نم همس ةيقنت ىلع ردفيالو هنن

 عيطتسيالو ءاتستسالا هكلهإو ةدلج لولا سرتفاولو ماحلا ىلا هباهذ
 عيجج نطرسن وأو فيظنلا ءاوهلا قاشتتسا لجال ناتسبلا ىلا جورخملا

 ةتعقواولو ءادغلا تاوصاوا ب درطلا تال ١ عامسب هل نذءويالو . همد

 نم اش هل قف عنصي نال غوسي الو . قارملا ءاد يفرادكالا

 22 نيالا لوق نمار دخ اطوبقب ةلياسخلا دنع ةببطلا تالوكأملا

 نال عن نيدملا تانرا نم ننكر دق مزكلو ٠ نسا للا

 الك لامغنا 4 ةنإو اهيلا نوبسني ام نيكع بلطت ةغيرش نرزحلا نا ظ
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 ةفرغملا مهايما

 زيهجتىلع ةرفاولا غلابلا نروقنني نيذلا كنلوالراببعاالو
 الو : دايعالا او مساوملا م ايا ةلفاحلا عالولاو ةرخانلا بد 51

 كلذا اولعج اذا نوربتعي مهكلريخلا لهل ادحاو سلف نوعفدي

 كودك تاظع .نازو لعو ةيربخلا لاعالل اصوصخم قافنالا

 اياعشلا دنت دنع نيينثولا لكايه يس ةربتعم تناكامن 0

 مونم ل هجويالو. هلاحواواعفلار ما يف نسم يا

 كلذ دصني نم مهنم دجو اذإو . ليما لعف ىلا 5 ةدملإو ةوطخ

 رخل رجا اكةمالملا ةراجت ةنيارلع نورت دان وللا

 ةاطابلا موسرلا كلت ءاضق ىلا مهتفباسم يف
 تيراغز تاحايص ممارعا يفروثث نم ندهلا لبقيالو
 جودص خوك اًويح ًاصوصخ لاجرلا ثاقوج تاخارنتو 6

 تاداضنلا نيب نوعي مف توكسلإو وده اىلاايعاد برطظلا تالا
 اةقار 'نووللشي الف اع ةحاترمو ةحوذضم ناذآلا ك9 فا
 ظ ةنشخلا ةداعلا هذه نيقدتعم |ومادام ندفلا

 تلخد ىتم نيذلا كلوا لكنيندهملا كلس يف طرخ# الو
 اهاخارص تراطو ,لوالولا ءاضوض تضمن مدحا ثيب ةينملا



 كذب 1١ امابدإر سهلا والحلا كاطاملا ةطسرت+ ٠١
 سانلا نماهاصتتسا بجي كلذلو نديلا نيناوق عم اهئافنا نكبال

 اذهب و . ىوصق ةبوعص ىلا رمالا اعدولو اهدا دضا ىلع مهيبرتو
 صاخلا مالكلا يف انه بولطملا نيسختل اموقي

 تابلفتور شبلا ضعب ىلع ةلاهجلا ةنمزارو رك نا ++ ماعلا ايناث

 قالخالاو دئاوعلا نم اريك مهيف تثدحا دق مهيب اف فو رظلا |
 اودهنجي نا بجي كلذلو. ندم ظني الخد اذا ملعركت يلا ظ

 رصعلا حور بساني اب اهولدبتسيواهتلاز را يفاردك

 ةنوحن“ موب تناك اذا .نردهلاب نوعدملا كنلواربتعي الف
 دجوي لو ةشقالإو فز ا» «عاونأو ن ساحنلإو ةضفلاك مينعلا ثاثالاب

 اوناك اذا موقي مهرابنعا امكل . علل هلا ىفداالو ةموايم را بانك انهنيف

 لايجالا ةجيقن هذه نإو نكسملا ةنيز قونت لنعلا ةنيز نا نولعي

 ةقت كلتو ةغرانلا تاظعلا و تاخضختلا لع ىبطنت تناك يتلا ةيلظملا |
 هيف عفنال ام لبقيال يذلا روننلا ل

 مئاسن قوؤر تناك اذا نديلاب نيرهاظإلا دالوهب دضنالو

 ىلا ةرفلا ةعدعلاورفاولا ملا ثاذ ةمركلا راجحالا راوناب عشعشت
 مدن نبا باكل لقعلل عاعش ىندا سوؤرلا كلل 1 ظ
 مهئاسن ملعت هت ىلع ةقفنلل اهوتبثإو ةيلايخلارهاوظلا كلت عيجج [وعفراذا |

 أولاطإو مهاوثا اونيخ اهم ًالصا .نروربتعيال مها اك . نهبيذهتو
 خاج اوديقيو مراكفا اوعسوي ل اذا نيعزسم |ولورهو مهانارزيخ

 1 سم موس ب تس د مل حس سس اسم ل ام وم همعتم لو معمم مع اس عع ب - 5-5
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 ظ ضيرحت او ةهيصنلا ىلاوعدي كاذ دك ثكذلاو ةنايخلا يعدتسي اذهو

 امركم كاسنالا لعجي كاذ + شفلإو ةعي دخلا ىلا ليمتسي اذهو
 ةداعسلا قرط ةبحاصب نب كاذ# اضوغبم ااه هريصي اذهوابوبحم

 رقفلإو سلا داهو يف هحرطي اذهو ىنفلإو
 فشكلا منا. يداني كاذنال ةميفلا ةداع عم ندهلا قفتيالو

 * قافالا ىدل اهنالعاب خرصت هذهورشبلل ةيرسلا لاعالا نرع
 | ةمتبح هذهو بويعلاو صئاقنلا لك ىلع ءافخلا ةراتس لدسي كاذ

 هذهو هيفرارسالا لوخدل ناسنالار دص نب كاذ#ةراتس لك ق ررخج

 اًبوقممو سانلا عيج نم .ابنثجم اهبحاص لعجتو ةقلغت
 ودهلا بلطي كاذ نال بضغلا قإخ عم ندهللا قفتيالو

 بلطي كاذ + ةلجملاو ءاضوضلا بلطي اذهو رومالا هي فأنا
 يضتقي كاذا# هريفنتو مطاختا مزلتسي اذه اذه دو مهلاقسأو شسابلا ءاض درأ

 بذي كاذ + طوننلإو ''موجولا متي اذهو ةقالطلإو ةشاشبلا
 يلا

 ربصلإو تابنلا بلطي كاذ نال نبحلا عم ندهلا قفتيالو

 + ةثداح لكىدل لفاقبلا بلطي اذهو بياصملاو لاوهالا لع
 يضنتي اذهر تاجمزملاو فواخلا تيتشت ىلع مادق الا يضيقي كاذ
 اذهو 5 اغصتسا بجوتسي كاذ  ءيش لك نياق

 - هاسيوماقلا يف اكسبوبعلا يا موجولا هلوق | ٠١
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 يضتتث هذهو ركذلا طيشنتو حلا حالصإو روصنلا عمت * لقعلا
 ءافلاو ماكخالا داسفإو لومخلا عاقياب ةيلقعلا لاعفالا فاعضا
 عو ةفاطللإو ةسانالاك تافصلا نسح مزاتسي كاذ د نايذهلا

 *ةءاندلإو ةفاثكلإو شحوبلاكفاصوالا عبق يعدتست هذهو سفنلا
 بلطت هذهو طاشنلاو لاغشالاو لاعالا ىلا تافنلالا بلطي كاّذ
 ةوصلا ىلع ةظفاحلا ىلا ليمتسي كاذ + لسككاو يناونلإو ةلاطبلا

 | اليس تثو يح نوناق لك درطت هذهو ضارمالا بابسا عئرو
 مضطا ءوسو سبينل|و رادحلاك لاضع ضرم ثيبلكا ضومنل امظع

 كلذوخنو ةيلالأ تالامخسالإ و

 ىلع راصتقالا الطن كاذ نال مهلا ةداع عم ندهلا قفتيالو

 اهتقاط قوف اهليهحت بلطت هذهو اهتيناسنا ىقبط ةعيبطلا ةيافك
 ارذح ةشيعملا يف بيترتلا بلطي كاذ + ةيههبل ا تالخالا اهيسكتف

 ىلا ةيعاد نوكتف كاممالأ ةرثك يضنتث هذهو جاينحالا بوثو نم
 | ةجاحلا

 ةفعلإو ةراهطلامزاتسي كاذ نالروهنلا ةكلم عمن دهللا قفنيالو

 . لفعتلإو ةعدلا سمتل كاذ * ةوهشلإو سندلا بجوتست هذهو

 هذهو . بدالإو ءايحسالا بلطي كاذ قمحاو ةسارشلا غبت هذهو

 ةرامعلإو ةحاقؤلا يشتت
 ةماقتسالا بلطي كاذ نال بذكلا قاخ عي ندملا ققتالو

 ةقيل وةنامالا مزاتسي كاذدكريوزتلإو جاجوعالا يضنني اذهو ةيتحاو



 ا/ا

 ىلا عج رباهيجو . تاداع ةببدالإو ثتاكلم عدن ةيعيبطلاف ةيبدا

 رادملا نوكي نا هيلع بجي كلذلو ب ابلا اذه عي لصالا ةنال عبطبلا

 عيمج نم ايلاخ نوكي ضرالا ىلع دلوي افيح ناسنالا نا. لوقنف
 بيث هيف دجويالو ٠ ةكدروا تناك ةديج قالخالاو دئاوعلا

 1 لام اديج ةدادعتسا ناك اذاف . عيطملا ىلا دادعتسالا ىوس

 دجوي الف . ءيدرلا لوبق ىلا لام اكيدر ناك أذإو ديجلا لوبق
 دادعتسالا عاضخا يزف منا ةيصخشل | قالخالاو تاداعلا نيسمل

 قلختلاو ةنسحلا عئابطلاب عطنلا ىلا رانظالا ةموعن ذدم يناسنالا
 ةعيبطلا نوكت ةايحلا نم ةدملا هذه يف هنا ىلع . ةديحلا قالخالاب

 ةذاع 0 كلذلف تالاعفنالاوتاريتأبلا لوبفل عوضاملا ةديدش
 ةرطنلا ىلع اهرثا تعبط كردتست لو ةثادحلا ذي تدجو
 5 3 بعبلا قاشم تحتالا اطاصتتساب ستنال يكلا دنع 5
 اًدعاصف غولبلا نس ىلا لاقتنالا لصح قو . قلخ لكاذكهو
 اييلع ناطلس ةككلل دوعبالو ةعيبطلا لع دج اًبعص عبط؛لاراص
 ةبوعص !ملازال سيل يتلا ةداعلاةبلغل ةعضاخ ريصن لب

 ةلاماب متث يف يناسنالا دادعتسالل عاضخالا كلذ ةيفيكاما
 ةلوبتملاب اهتاحلإو ةركنملا قالخالاو دئاوعلاب تاعبطنلا نع لايمالا

 ةقالخإو ةدئاوع تماد ام اندم صخشل ١ نوكب ماسلا نكمالو

 قلخلاو دوعنلا نم ندملا ةيضفقي أل. ةقفاوم ريغ
 لاعفا ةيوفن بلطي كاذ نالركسلا ةكلم عم ندملا قفتي الف



 7/١و

 يذلا عطلإو. سراف سمت فسك يذلا لفغتلإو.روثا روصق مده

 . نيطساف ءاشحا تقزم يتلا ةنيغضلاو هنو دكم ناجوصر سك
 .نيينامورلا كلام تبلق يتلا ةنايخمإو.مورلا شرع تلث يلا ءايرتكلإو
 هب وغت مث قشمد ناكرا عزعزو نانبل ليث تنش يذلا ضغبلإو

 عاضتالاو ةبحمإو ةهابنلاو ةعاجتل اكراهلا ةلالجلا ةيعادلا تافصاا

 كلت لئاوغب اريبخ دوعي ذا ةينمالإو ءافولإو ناسحالاو ةعدلاو
 ةحلاصلا تافصلا هذه جئانتب ايِلعو ةحلاطلا رإوطالا

 لقعال يلا غاهبلا عم الا ناسنالا ٌدعيال نذا لذعلا فيق#ت نودبف

 ٠١ طق اندم دي نا نكميالو اه
 قالخالاو دئاوعلا نيسحت ةئلابلا ةماعدلا

 ةلاح لعليلد ظظعاك ربعي مهالخأو شيلا دئتاوع ىلازظنلا نا

 قلتناك ةديج قالخالإو دئاوعلا هذه نتداك الكت ايمان هوم لت

 ىلع بج كلذاإو .اًصيق ناك ةعق تناك الكو . اًلاعو اًديج اهبابرا
 نيسحت يف ارينك ءانجعالا لذبي نا ندبتلا ةرئاديف لخادلا بعغلا

 |كةقيتحملا ال ىوعدلا باب نم ةندق نوكي الك هقاللخإو هتاداع
 ةرات قالخالإو دئاوعلا تناكألو مالا نم رينك يف كلذ دهاشب

 اهيلع انم الك نوكي نا بجو مويعلايف ىرخإو صوصخا يف ربتعت
00 1 

 تاداعلا نيسحت ىلا رظنلا وه انه دارملا ثرا.ضاخلا الو
 وأ ةيعيبط اما يو درنملا صخشلا صخن ىنلا يا ةيصخشلا قالخالاو



1 

 1117 ا ا ةسادقلا دي ىوس

 | ةعيمملا نوصحمإو ةيلاعلار اوسالا تاذ ىلظعلا هللا ةنيدم ةكاطنا ىري

 .مايالا ةبيه ىدل فجتري الفا . لابونا ربق يف ةيهصم ةمر تحض دق

 تراص ذق دهلإو جافصلاب ةينبم تناكيقلا رمدت ةنيدم كري ذا
 ةطباه ديماوع ىوس اهيف دهاشيال ىت>ةيلاب اموسرو ةسراد ًالالطا

 /نانياعي ذا ابرك سحب الفا: ةفر نهم: .لكايهو ةظقاشلِفياظَعو

 | .هل توصال يذلا 0 دق نانرلا تيصلا تاذ جنم
 ام عيمج نا ىريو ناعمس سار ىلع دعصي امدنع اريهتت فقي الفا

 ةرضانلا عازم او ةيصنخلا ىرتلإو ةمظعلا ندملإ نم هبوحي ناك
 | ارامدو امان اًبارخ راص دق ةبحرلا سئانكلاو ةرماعلا ةريدالإو

 الف اذه دعبو لاكشإو موسر ضعب ىوس قري م ثيحب هيلع ديزمال
 | ةعيتن وه بارما اذه عينج نأ دكاني امدنع زازئمثالا قعإوص ةنون

 ظعالا لعافلا وه لعلا نا لوقن لاجالابف شحوتلاو لهجلا
 دييشتل مالا ببسلإو عئابطلا جا ربكالا ضؤورملاو لقعلا فيقتل
 الف ةيماسلا قئاتحلا ىلا ناسنالا راكفا عفري وه ذا راهلإو ندهلا

 تانئاكلا روص هنهذ ةآرم يف مسريوءامشالا تارقهفسم لع ةرئاد دوعن
 تادقوت هبلق نم ينطنتف رومالا تالبعز خب ايذاه دوعي الف ةفيقدلا
 اكعارض مزاد + نم ذؤطيو تادوسلا لاوز ىلا ءراظنب كالا

 ةئتنملا رإوطالا ةيقب هحور نم ىثالتلو تاعوطملا ةقيقح ةكارداب عطلا

 يذلا خاطنلالاو.رصم بكارم تقّرغينلاةواسفلاب ارخماةسجر
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 كللاملا نم اريك نا ةلرهظي لبال. ضيضحلا ىلا اوطبه دق مللاعفا
 ىلا كولسلا حئابق اهب تضضفا دق ناكرالا ةفعارلإو ةوقلا ةهظعلا

 اهب تلا دق ةريغصلا تايالولا نم اريثكو . ةاشالملاو لالخضالا
 دجلا ءاوس ىلا ا متعفرو دادتمالاو عاسنالا ىلا ةريحلا راوطالا ةّوق

 تناكسيل شحوبلاو ةنوشخلا لاعفا نا هل رهظي ةصاخرو. ةماركلاو
 دابعلا تنتشت ضيا تناكلب طنف كولملا لصاتستو كلاملا ددبت
 يف ةضماغ ةكرخب رعشب 0000 كباكراشت دالبلا مدو

 ةبذاكلا '''تاخنختل|وةيناسنالا تاظعلا رافنحا ىلا ٌةوعدت ِهيلق قاعا
 قالخالاب قاختلإ.ةهلسلا تافصلاب فاصتالا ىلا ةبذجتو ةيلاخا

 غي يرجتو خيرانلا لوين ةيرملا ةنالمان يطنت انيح كلذو ةديجما
 دهعلا ميدقلا مِلقالا كلذ ةظع نا دهاشي 0500 ةقورا

 ىلا ةنشخلا لابجالا لعقب تلاحتسا دق لصالإو ةبرتلا ميركلإو |

 راصبالا ىلع ةباكلا ىتلت تابارخ ىوس هسربال ثيح لوهمٍرامد |
 ةءاايلاب املا كادر دب :ةرقشللا ةبوعفلا هيض للقيد ا

 ةنيدم روص ىري ذا اقسات قرطي الفا . رفاولا ىنغلاو رهازلا دلو
 دق لامالا لاحر طحمو ملاعلا ةراجت ركرم تناكينلا تييقينيتلا
 | دعتري الفا . نيدايضلا كابش ىو اهيف قبب لو ايسنم ايسن تراص
 ةظع لحمو دواد ةنيدم ماشروأ ىري انيح .ناثدحلا ةوطس ىدل

 اهظنحي لينا تالحلا ىوس اهنم ركذيال ةيرق تحبطا دق نابلس

 سوماق هالطالاب تارخافملا ياتاخغفخنلا ةاوق ٠
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 | ةيلاعلا لابجلاق ىلا هب ريطت ةراتف . ثداوحلا بئئارغو ةقيلخملا بئاجع
 عيبانيلاو ةليطتسملا لسالسلإو ةفيعلا ةيدوالا تم اهب ام ىريف
 عمج امو تاضفخملا ثدحا امو تاعنترملا ببس ايف ركفيف .ةيراجلا

 ا راهنالاو ةعيباتلا راجل ةطلرلا لوبتلا لعاب اناا
 | ناكم ىلا لئاوسلا عجو ةسبايلا دج ايف اًركفتم فقيف. ةقفدخملا
 ضرعلا فالئخا ةنقوتسيفراطقالاو ملاقالا يوب عيخت اًناقوإو .دحإو
 اًروطو . ةيوهالاو تاخانملا تيابنل لمانلا ناديم يف لوظلإو
 فلدخت ابعيجو صختال نكامإو اهل ددعال دالب ىلا هب لجرتت

 ممالا نم ضرالا هبوحت اهب اريمتم فقتيف عئاقولإو عقاوملا فالئخاب
 ماري امل اشهدنمو. تائيطلإو بيراشملاو ثهاذملاب ةفلئخلا لئابفلاو

 نم ةنياعي ايف انعممو # عئارشلإو تاسايسلاو نادلبلا لاوحا نم
 اذكهو لاوحالا ةلكشتلا تاراتلإو لاكشالا ةعّوننملا عئانصلا

 نالوجلل ًاليبس هل كرتي نأ نودب ماعلا يصاقاىلا معلا اذه وب فوطب

 قرافمالو اًعيدص حرابم ريغ هتداسو ىلع ساجر وقل ماع يف
 انهيت

 2 فشكي ام ددعب ةحاصلاب ةئدرلا لاعالا لدبنال 6

 نيذلار شبلا نم نيريثك ىلع ةعلطيو ةرباغلا لابجالا بجح خيرادلا
 . ةحلاصف ةحلاص وا ةكيدرف ةئيدر نا ملاوحال اببس لاعا تناك
 ىبسا وغلب دق ملاعفا ومس ةطسإوب نيذلا سانلا نم ريثك ةلرهظيو

 ةءاند ةطس|وب تريذلا سانلا نم كو كو . لزانملا لعاو بنارملا
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 لاكشالإو داعبالا ةنلاخم ةرايس بكإوكةلوح رودتو هركرم يف
 فيكو .هللا لاعا ظعب ربخي ام ةظعلإو ّرمملا نم هل تللذ عيمجو
 اهرارسا ةلةكتاه ةعيبطلا تنوكت انيب بيرنلاب كنها هنهذب ذخاي

 زبي ىلا هوعدت اهاري ضرالا ىلا رظن اذاف . اهضم|إوغ هيدل ةيدبمو

 نم لكةبسن ةفرعمو اهرصانع تادرفم دي دعتو اهتاقبط بارت
 ىدل ةعاونا اًطساب ةاري ناويحلا يف لمات اذإو . هريغ ىلا اهداوم
 اهاري تاتابنلا ظحل اذإو :ارهتالا نوغ 11 لصف ةنم اًبلاطو هكح

 اينو ب5 امير هدام اهون باغ الباغي ىلا ةوعدت اهناك

 اهعاونا نم لكءاصحإ ةنلكت امماكو اهتايصاخر يثاتو اهيجانتا ةيلعو

 1 ةعسو قوق انيكت . هديدحتو
 هل: امنت ماركا نوكت ادهج تاركا لعب يفتري فيكو

 تافص ةفرعم نم يهني اف. اهضماوغ ل ئاسم هيلعةحراطو اهتالكشم
 هبدل زربيوالا هماوق ةينيكو وريغب وداحتا ةبسن كاردإو اهنم رصنع

 تالكشملا بابعيف طباخ ب هذيف هدينت ىلا وع ديو رخآ ”رصنع

 هتقاشرب ءاملا داون هحراطت و ةترانإو وداقبأب للا وع اذار انراتج

 بهذلا ةفهديو ةتءاضإو هناعبلب راونالا لماح ةشقانيو هبيطو
 هتفاثكي ديدحلا ةطليو ا موأقنو اهتئاضوب ةضفلا ةاهذتو هلفثو هتابشب

 ووافنو مرارفب قبئزلا هريجيو ةئدصو
 اقيِح يصاعملاو رورشلا ماع ةيس حرت ناولايمال عسب !هفبكو

 خم ةّولخلا :ةيضرالا ةلكلا كح ريظ لعد ةراب ةينارتيلا نيك
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 ةمس لكب قلختلإو هل حولت ةروص لكبرثارلا كلوبفلًالاعف اًببس وسفن
 بجوم كاذ ذا ةيعملا كلس يف ةمايضنا نراك هناذ ىلع اهب ظفاحي
 هبلق رئاتس ىلع ةيبدالا مئاقولاو ةيعامجالا ثد|وكلا روص عابطنال

 ماعلا جاوما محازيو كراعي نا ةنك«ب اهب رعابطو يقالخاب هعبطتو
 ظ هن داوح ءاول تحت شيعيو يرشبلا

 أ نرايىلا هب تدات لايجالاو لاوحالا تابلقت 2-0

 تاق وال /رغ ١ نم ريصيو ىلوالا 5 ةرطفلا كلت راوطا للك دش

 ندهللا ةرتاد يف لوخدلا ىلع ًرداق ناسنالا دعي مل مث نمو.اهشحوإو
 اًئيزتم ناكاذا اا عابطلا ةمالسو تافصلا ةجانس بلطي يذلا
 رشبلا نرم لكل نكمب اهب ةيظع ةلاكربتعي يذلا لفعلا فيقثتب
 | شحوبلا اه دقفا ام هتعيبط ىلا عجرتسي نا

 ةساردو نوننلإو مولعلا كيس ضّورتلاب آلا فيقنيلا اذه متبالو
 ناسنالا يف ىلخي لعلا نا مولعملا نمو ةيبدالإو ةيعيبطلا فراخمل
 ارفانو ةيفاصلا تافصلا لكب ارفاظ ةلعجو ةيقتسم اًحورو ايقناّبلق
 يف ركفتلا ىلا ًاليبس هل كرتي الو . يناسنالا رهومجلا نيشي ام لكنع
 لكةنم قتشت يذلا رمالا وهو ةفرخلا لايمالاو ةيندلا رومالا

 ناسنالا ركفي فيكف د+ شحونلا ٌعاعد لكىنبت هيلعو رشلا لاعفا

 يلاعا ىلا هب اًرئاط كلفلا نوكي امدنع كولسلا ةثاند يف ًالثم

 مولا نم تاون تاوْبْو و فولا فولا يري اهيحي ةيوائللا ءلرخالا

 تما ءاضنلا شرع ىلح نلاج اهم كو جلا للام وهن يف نا
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 | تايوعدلا لكعنم ىلع ريخالاوهو اعبار . اهزواجت ادحا نركمال ظ

 اهريسل قئاع لكلاطبإو ةراجتلا مدقن مدص اهتكمب ين
 لاغشالاو عئانصلا طئاسو ةيوقث صخي يذلا ثلانلا نكرلإو

 عفرو مزئاوج مظعتب تاعارتخالا يوذ مه ةراثا ىلع الوا سساتيوهف

 عيسوت ىلع اهناث . ماعلا تارمث فاطتقا مهثكمي هيام تيبثتو ماش
 . فيراصملاو فلبلا ةحاسم قييضتو ةيعانصلا تاودالارئاود |

 لاغشالا ةاناعم ىلا موجثلا نع تاوطخملا فقوي ام لكعفر ىلع ايلا
 ٠ اهارجم ليهستو لماعملاريثكت يف ةدعاسملا لع اربخا
 ىهن ةحالفلاو ةعارزلا ةدءاسب قلعتي يذلا عبارلا نكرلا امإو ظ

 تاوطخ ليجتتو . عرازلل ىي'رطلا خيو حالنلا نعروجلا عفرب موقي
 عناوم لكةاشالم 5٠ نازذملا داشنحاو ساشعلا ارشح عنمو داصالا

 للا بيلاظم عي ديدستورادبلا

 ىهن يدعنلا بابسا عفر لهثي يذلا سماخلا نكرلا امإو
 رابنعالا ةنايدو عانملا ةياهح يثو طنف اياضق ثالن ىلع يوتسب

 حاورالا ةياقوو
 لتعلا فيقنت ةينانلا ةماعدلا

 ةلصإو ىلوالا هترطف ثيح نم يناسن الار هوجلا صحن اذا هن

 ةطيسبلا لاصامإوةجذاسلا تافصلا لكب اعمال دهاشي امنا يعيبطلا
 ماع تاماحدزا نع اًدرفنم ىبرتي نالا كك نم كلاذ نيبتي أوسح |

 ةياقو ىلا هجاينحا ةدشو رهوجلا اذه ةفاطل ٍظع ناكألو * ةطلاخلا
 1 اسس عسل 7 صم مال 1 ١ تحس تا نوع تساوت مع ع مصمم 2 ١ يمص سل ب ع يسم أ مم ملل 2-2 وص امم سب مل 22 مس وبس ٠ ١ م ص صمم ع مع مس
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 | زن ىتمو عج زختالاو ذ ديب حلولا نال تربل نابعة
 | ةئيطا تاساسا تعزعزت رخالا ةلزنم اهدحا ||

 اهنعاوب ٍضعإو ةسايسلا يعاود ها ناديماعلا حلاصلا ةلاح اعبار

 امم ثيحب هيلع رهسلا لطصاوتو ماعلا حاصلا ىلا عادلا رظنلا وه

 تافاغت وا حاصلا اذه ىلا تنبلت لو ةنكحاواهماظن ةسايسلا تدنقنأ
 نكم ال يذلا ةيعاتجالا ةئيطا دتعرنن ىلع دعاسكالاربنعت الف ةنع
 ام لاها نا ذا كل ةصاع ةيسايسلا ةظحالملا نكت لام اموظنم ةماود

 اهعيج رصخت ةظحالملا هذهو بارخملا عوقول ب يبست وهراعلا ببسي
 ىلا يضني ام عفدو ادارفإو ًالامجا ةماعلا ىلا ةعفن لوي ام عيقوت يف

 : ررضلا

 يدعتلا باننا عطقو ةحالنلاو ةعار زلا

 | نمغتي وهف . مولعلا لبس ديهمتب طاني يذلا لوالا نكرلا اما
 نم لكلجال اهيف لوخدلا ليهستو سرادملا ديبشت ىلع ةدعاسملا

 قانتمسالاردق ىلع ةساردلاب نيحانلا ةيقرتو . بغرب

 ىبف ةراجلا فئارط ليهت ظحالب يذلا ينانلا نكرلا امو
 . تاقرطلا حالصا ةطس|وب رافسالا داعبا بيرقن ىلع ًالوا فقوتي
 انلاث . ةلوهسلاو نامالا عاقيإو قيرطلا رناعمو فواخم ةلازا ىلع ًيناث

 . مولعلا لبس ديهت . يفو . ناكرا ةسمخ ىلع جيرتسي كلذو !

 ةدعاسمو. لاغشالاو عئانصلا طئاسو ةيوقثو.ةراجتلا قئارط ليهستو

 | ثيحي ةفرخلا هذه بابا لكىلع يرجت تاماظنو دودح عضو ىلع 0
 ااا اك ندع داس وع ع و ع دلع 1 د عجم تم سس سم ع ١ مس ع يس .٠ جه مسس ع تحل ع بسسس ع دسم عسل ل
-- 1 
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 إ

 الو ةمالسلا م برخحا لعتسيالو 9 دج ةنانزلا ماسجالا يس مي

1 

 تاهاعلا ضوه اعفد هناصفن دنع ةدايزاإو ةيباهتلالا ضارمالا
| 

| 

 ارذحا م اموكم يف ةيسايسلا ماكحالا لماعت نا بجي اذكم.ةيراقتفالا

 ماقتالإو روجإو ةواسقلاو ةمارصلا لهتسي الف .لابلللا عوقو ترم

 عيقوت بجي لب . سكملابو . ءاضغالاو لحلو ةقفشلاو قفرلا ناكم
 هلالخال ةلي دعت بجي صقن وا داز اذا ثيحب اًتباطم هلع فيس لك

 ' البلا لطعاولابا

 ناك عفو ا فانخت ةيعاتجالا ةئيملا ثداوح تناكأملو

 نينإوق م لكلو ةتباطيو مالي وح بجوتسي ناش اهنم لكل
 فالئخا ةفلئخم اهنيناوقو ماكحالا نوكت اذكهو . ةلكاشتو ةبسانت

 | يف مظع لاخاشن رخآلا لمع دحاولا لمتسا ىتف ةيراجلا ثداوحما
 ظ تابجإو ليرنت غوسي الف اهعيمج ةئيطا للخ يعدتسي ةسايسلا ماظن |

 عقوم ةمظعلا ثداوحلا عاقيازوجيالورئاغصلا تابجإو ةلزنمرئابكلا

 ةتخ لكيفوتسيل ةكح لكءاطعا بجي لب ةريفجلا ثداوحلا
 ةعيرشلا مج فلّؤوت ءازجاكربتعت نيناوفلاو ماكحالا نا اهو ٠ ٠

 ةطقنيلع اًنباث ءازجالا هذه نم لكن وكي نا بجو ةسايسلا ماع يق |
 ظ هل نيعملا عضولا نع اهدحا غاز ىتم نا ىرن كلذ ىلع هانبو ةعضو
 كلت يف هتكراشم ىلا ةيقبلا زنتسيو بارطضالا ةكرح يف الاد عفي

 ثيحب لعافلا ريئات عطقني لام عجرتسيو هنوكس ىلا عجريلو ةكرحلا

 اهسح هئازجا لمث تنشتيو مسجلا كللذ كانب مدهني ًالضإوتم ماد اذا

 سل سس لس 0 ا تو ب و
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 الخ يإ يتخ 4 5 نيابلا اذه دا بصولاو ءايعالا فاحل

  غوسي لهو . عيجلا دنع يوسي يذلا قحلا فقوم يف اضيا هعاقيا
 | نيكسملا كلذب اونجيو نيابنلا اذه عوقو |ولبقي نا ةسايسلا بابزال

 ةدنل بوثو نم نوفاخي الف اهعفاوم ىلا مهتوق لصتال هنودب يذلا
 ةيعمجلا دنع ط هرفو نيعسشلاو

 ةلابملا تاعاف يف نرتف ءاينغالا تاوصال قح دجوي اذاملو
 راكالا بئاجلا م نيذلا بمعشلا ةيقب تاوصال قحلا اذه دجويالو

 مملعو كولملا تإوقو تكللاملا ةوظس موقن متطسإوب نيذلإو مهالإو
 يداني ةسفن ةسايسلا نراسل كشالف + تاسايسلا رادم فقوتي

 ظ دضلا دض جيرصيو ءاوتمللا ةلاح بوجوب
 | ىف ةيعامجالا ةئيللا نم ةسايسلا ةلزنم نا + ةنباطملا ةلاح ايان

 كتل رد رع لئاسلا اذه نا اف . دسجلا نم مدلا ةلزتك
 اهنودبو ةئيلا كلت لوعب موقث ةسايسلا اذكه ةايحلا تبثتال هنودبو

 بسنو هرادقم يق اًمباطم نوكي نا بجي مدلا نا اكو.ماظنلا تبنال
 ةئباطللا هذه لصحت ١ اذا ثيحي يوضعلا زاهجلا هجانجي امل هئازجا

 ' بارطضالا ةلاحيف عفئواهتم لعءاضعالا ثبلتال ناصقنوا ةدايزب

 |. امئارشو اهنيناوقب ةفباطم ةسايسلا نوكت نا يخبني اذكه . ينيظولا
 كلت تمدع ىتمو . .نراصننالو ةدايز نودب لاحا عقإو هبضنفب
 نا اكو اهاظن لكبرطضإو اهتابجإو نع ةئيهلا تغاز ةفباطملا
 عوقول اًكاردتسا هندايز دنع صيقنبلا مزاتسي يومدلا لئاسلا

 يس ا مس سس سس سس سس سس يس سس ويس سس سس سس سس سجس سر
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 لماما وطو هيشاوحو هتعبت نيب ام اهجتاتن دوجو مزلتسي دق ةموكحلا ْ

 سكعلابف سكعلا اما ةسايسلا تابجإو هي ريك لخد هل يذلا |

 | وعضو ةماقتسا ىلع مراطقا ةماقتسا فقوتن هيسذلا ركرملاككلذو

 فرحت اًقرخم هنوكرا دقو ميقتست ايس

 ةماقإو ةسايبسلا ةعل تامّونملا ظعا نا د# ءاوتسالا ةلاح ايان

 ٍزايتما ىفدا نودب اهئانبا لكرلع ةيواستم اههئارش ىرجموه ىلا
 رييكلا ديب ذخالا بجي الف . لاوحالا نيب قيرفث وا صاختالا نيب
 الو .ريفنلا نع ضارعالاو ينغلا ىلا تافيلالا الو . ريغصلا عفدو
 رثح ىلع عيجلا ةلماعمه بجي لب . فيعشلا ةاراومو يوقلا ةرزإوم
 يف ةلزنم اط سانلا نم قف لكنال قالا ماظن يف لاخ عقب اليكءإو..

 م ءاينغالاو ءاظعلا نا كف . اهيلا رظنلا يدتست ةسايسلا قيرط |
 ريغصلا دي الولف .ةاصوملا لالا م ءارقفلإوراغصلا كلا ذكةلضإولا ةوفلا
 بابرارجاتم لهست مل ةقانلا يوذ بمتالوإو .رييكلا دعاس لطي 1

 #* ةديغملا مهةدارسو ةيلاعلا هروصق منن لو اوما سرحت ل لوينفلا |

 ١ وكسم ىلا هعارمو هيهالم لحم نم يتاي امدنع ينخلا كلذ لعل | ؤ

 شوقر ىلا رظنيو ماعنلا شير نم عونصملا هثارف ىلع عجم و جيسولا |

 | جدكيو ذكي نا دعب يذلا نيكسملا كاذ هي ركنيال اهشوقنو نرخ

 ' كاذ ديبثت لجال هئاتش درب اذبكتمو هفيص رح ايساقم راهلا لوط
 ١ ةقزبخ لكايو ريثما هذوكىلا بهذي ةرجتا كلت قيفتو نكسملا
 تحت ةقرخمنللا هنحارط ىلع عجبي مث نيمعئاجلا ةارعلا هدالوا عم ةسبأيلا
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 ىلا يجن ل ديم ا لدا

 تيا اد لا كلذ فالخر مليارا

 ل 6 يف ةيهاإ 2 10 اينو ودك تاهاجتا "| ضراعيو

 | دجوي لاومالاب 3 بجو ص لاملاب مولا ةبيتن عطلا كرال
 م١141 بلق اترشاب ىتم ناللا ناتفصلا اهو داشترالاو داشنحالا

 بجي مث اقيثكاباجح ماعلا حاصلا نيبو ةنيب انا جو قحلا نع ةانغارا
 نم قئاقحملا ءاصتتسال ةديحولا ةلالا يف ةانالا نال ةانا اذ نوكي نا

 باوصلارفاسي اهيلعف ةلجقل ااا. جالعلا موقي يح يواعدلارودص

 | ةهابنلإو دشرال دراط ظعا دجوبال هنا لع اريكس نوكيال نا يغني مث
 ةموكحلا تدسف ماحدش رايه ف للا ةرماخمو ندلا ةانأدم نم

 ' ءاسورلل عرد ةعاجتلا نال اءاجت نوكي نا بجو لا نم ث. قتلا لظبو

 نع ازجاع هيقبت اهنال نابتزلا ةنابج نم ظعا راءالو نيسّرأل عدرو

 ل دل لفض اةهنإر ةريصتو ةسايرلا تابوعص ماحتنا

 | حازملا مزال ىتم نال رجزام ريغ نوكي نا ةرورضلا ع 3 .رعر

 ريتعي دحا دوعي الف هلقعي تاقتسا امبرو ةيقتساو نانلا هب ترخ#

 3 هزاح ناك ةماكحا

 مامز لوانتي يذلا صخشلا يف هذبهكتانص دوجو نا كنّشالو
 ١ ِ ا 0 د د ا 1 كولا ال 115150107 25715200755511 ا ا ا
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 . قالخالإو تاداعلا نيسحت ايلات . لفعلا فيقنث اناث . ةسايسلا
 ةبجلا اسماخ . ةنيدملا حالصا عبار ؤ

 ةسايسلا بيذهم ىلوالا ةماعدلا

 ١ لك نم ًظوفحم ةمايق نكميال يناسنالا ملاعلا ماظن ناكأمل هنا
 ' اهيب ذهم ىلا تافنلالا مات يضتقن ةعب رشلا هذه تناكوتسايسب الا اخ

 , ىلا تافنلالا لكق حتي ريك لاء هيلع رودب اروح اهنوكل اهنيستو
 اةدوا ويظن يرشح قماسنا بيانها اذ دخول الو اظن

 ةسايسلا سادم هيلع فقوتي يذلا لوالا زكرملا اههنال ةئيطا نيسحتو
 ١ لكب للخماا كلذ لود ام لاخ ساسالا لع ًارظ ىتمو . ةماعلا
 | لاوحا ةلمج تحتالا اًديطو:ساسالا كل ذ رارمتسا نكمي الود و بلع ينب

 نوكي نا بجي وهف ةسايسلا طاعتي يذلا صفقلا ةلاح ًالوا . يو

 ةنسحةيبرت اذ دجوياذكه ناكىم ةنال .رسومو ركل صا نمالجر
 نمح مزاتي ايسح ةيضار قالخإو ةريجح تافص اذ نوكيف ةحلاصو

 || مولعلاب اضورم نوكي نا بجي مث . ماكحالا | حالص يضنقيو ةيرثلا ْ

 اذا هلال. نينإوتلاو عئارشلا تابجإو ةفرعب اًدقثمو ةيبدالإو ةيضايرلا

 دوعلو هتمدخ ميقث ىلع ارداق نوكيال رومالا هذه ًالهاج كاك ١

 ةنولضي اك تو د م.كحوأ ب بناجالا نم داشرتسالا يلا ارطضم ذقيح ظ

 ٌحاتن يف عفيو اًدبع هماكجا لكريصتف . م م ةيناذ ضارغال ةنونوخي وا ْ

 ًالماخ نراكانا هن نال اي انف نوكي نا نب :رومجا زازئمثا |

 ماكحالا برطضتو قحلا عيضيف هلفع يف ًالحم ةسايسلا ىئاق د دجتال
 3 53 ل ف ل سم سس ل ل صصص عم سمسم 2 مييسجسسم

 ا ا ا سس سس سس ا هس عسسل

 رس و سس
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 ضوه عنتمبال دنف ةه يدابملا هزه ل تناك رثاو هنأ دار

 ا؟تابوعصلا كلت لكبلغت مراشتنا ةَوق نال ابطسو ف ندهللا
 هنا .نظا# لصنلإو لصالا ينانخم نيريثك ماوقا يف كلذ ىرج
 اذاو . لئابقلا هذه نيب ام نديللا راشتنا موقيال تانزجلا ةّوق نودب

 مف ًالصفو ًالصا نينلئخم نيد دعتم ماوقا نيب ام كلذ ىرج ناك

 دتايالاالو انه تازمملا لع بكل * ايارو اليم نيقفتم |وناكدق

 || ناسنالا بلق لع ةركترملا ةمئاعد ةوفب؟ندهلا رغشي ةوق ياب نذا

 | داسنلا ىلا هفارحنا لبق عبط

 ندهلل دجوي ةماعد 7

 0 اعد سمح

 تكللذ نم رثكا دجوي هنا ركنفا يننال اهدي دعت كنكمب له

 سفحلا كلن يف لكلا رصخب نكلو دجوي من
 وابا

 ندهلا

 يثو ةني دملا ف لوخدلا ةغللا يف ندهللا نا +فوسلينلا لاف

 ةيعيبطلا هلاوحا ديوجنت ىلا ناسنالا دشري سومان حالطصالا
 بيذمع ًالوا . يو ماعد سمح ىلع بي سومانلا اذهو . ةيبدالاو
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 مغاطوا ىلا ةاصعلا عاجرا ىلع ةيكولملا ةرضحلا داتعا وه

 مكلمو
 عاج مهافرا اهنم ةرينكط ورش ىلع نكلو كلذ ينغلب دق مذ

 ممازلا اهنمو اع ملاوحا لكىلع ٍراظك 0 رام كرم

 هنيناوقو ندمللا عئارش عابتاب
 دوهعالو مذ مط سيلو نوقفانم نولانحم م مونلا كلوا نا

 دجوبال هنا لعت اما .نوديم داو لكيفو نولعفيال ام نولوقي .مطبرت
 لايئحالا ريغ ةعيرشالوب ذكلا ىوس اشيم ةيربربلا و ةنوشخلا ةعاجل
 ةوشرلا فالخ ”كراحالو . لظلإو يدعنلا ادع” كح الو 1-7
 37 1 نع مكتهو ميلمش ديالبت نودب معاضخارومالا بعصا نمو

 منيب تعاش ىم نكلو هيف بيرالو ديكا وه كلذ لكون

 راظن مهلع تماقو مرافظا ةموعن نم اهنوملعتي !وننطو ندهتلا عئارش
 يتلا لاصخملا كلن ىلع نينبال نودوعيال . فرط نم نودعاشسمو

 دارملا قبط نامزلا نم ليلق دعب نوريصيو اهيركذ
 + ةدملا هذه لكاذاملو . ماع فلا دعب نكلو كلذ متي امر من

 مهنم بزح لكف ءامملا تحت ةلمو ةليبق لكنم عومجم بعش منال

 غي موقثال ةبحلا نا ىلع ءانب مراث دو هبارخ يف دهجيورخالا ضغبب
 ساسالا اهنال نردفلا لاز ةبحلا تلطب ىمو سانجالا فالتخا

 قجانس تقفخو نطولا ءاشحأ تقزمت ندهلا لاز ينمو هل لوالا
 ”ليوط نامز رمي ملام تابوعصلا هذه لكعفر نكمي الذ .ةيدوبعلا
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 اهيااي كي رفص 0 دعاصتي ءاجهيغلا ناخد ىرا يلام ظ

 عاجتلا دئافلا

 كهجو نع ىتات ل لو كينيع نم طختلاررشرثانتي اذاملو

 يدانملاو ةدرملا فوفص رهانلاوّودعلاب رفاظلا تنإو دومكلا مانل

 لولح دعب لحربال بضغلا له.بلاغلا انا اه جانكلا عبرم يس
 فيكو . راضتنالا رم ناضيف ىدل يوربال ماقتالا لهو ماقننالا

 دقف كردص ةعس بحر.راغلا ليلكا ربظي امدنع راصتنالا مسبتيال

 تنفعض دقف ةوقلاب كيوقح دش. قيضلا تابكت ءادعالاب تلزنا
 ةلود تطنقس دنف ظيغلارس | نم كهجوراوطإ ذقن 0

 تما هويدا تل دهرا ة يؤ و دئالا رازي فيك . ةيدوبعلا

 ليللإو جابصلا ملدي فيك .ةماما تنكس دق جاي ا رحبلا ركتعي

 ةيالبلا تدع كلي بورما ثرذب دق منا ههرجو ازا قزمتب

 ةيدوبعلا تمأ دق من . رنظلا تينج نكلو لاتقلا تسيرغ دق مذ

 .ندفنلا تقلطا نكلو ةيربربلا تديق دق من. .ةيرحلا تبيحا نكلو
 5 اًسبتم دئانلا ةباجاف . ضاق تنا ام ضقإو تئشاب حاف

 ديدج قاخ يف لخد

 اسر بضغلا نول مإود نا

 ينلإو رصنلإو ةبلغلا اهب انكلم يتلا عقاوملاو بورحلا كلت تع

 ظ يالا اعل جرفلا ٌتاولروهظ يعدتست
 سبل اذه انزل هن جاملا واللا

 أ
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 اذكهنكت مل نيتمالا كنيت تعلتبا يلا ةين :ءدكم نأ معي نموروكذملا

 "اة اوكا ةناكدق ةنوكسملا ىلع اهرسذ قفخ يتلا ةيمور نا مولعمو
 شهدنملا ةرظن كلما ِهِلا رظن هذهولاقم نم فوسلينلا غرف الو

 نونظلإو سواسولا جانت ىلع اًينيماذه كباطخ ناكنئلودتةل لاقو
 ةَئار نم ولخيال كلذ عمةنا الا ركفلا ماهوإ و ةليخلا مالحا نم اعفم
 هيف ساب الف ةقيتحلا ةسو باوصلا

 ةباطخ تبوصتسإو يغترملا ةلئب ةكحلا ةكلم ةتقمراذكهو

 مالكلا ولخو ةديهز ةهرب ةحراطملا ترم يف توكسلا عوقو دعبو
 نم ملعا ل يّرس توصب ةكلملا يجاني كلما ذخا. تاعوضوملا نم
 0 ةيثهالا ىوس 2

 نيبو نيب لوحت تراص ةشقانملا ثعإوب نا فوسلينلا ىأر ذإو

 شيج دئاق ةهج ادصاق راسو ةاجانملا ةعاسامل اًلذع ضمن .رطاوخملا
 تارظنلا تطالنو ةنم اند املو. ةفاسم ىلع رطخب ناكيذلا ندهلا
 رةرجت عذج ىلع اعم اسلج مث امضعب ىلع السو فكآلا ةفلصمالدابت
 نامزلا اهبعضا دق ةيظع

 بيهلب نيتدقتم هينيع دجو .دئانلا نم ةرظن فوسلينلا نكماملو
 لعءامدلاب ةؤئضم ةباوثإو . ظيفلا ةباحل اعقربم ةهجوو . بضغلا

 هرطاخ بيطي ذخاف بورحلا عقإوم نع ةجان رهاوظلا هذه نا

 ًالئاق معورشم ةرغ فاطنقاب هرشبيو ةفيطلِتارابعب
 ةىكالب بصق نم ممسم تيب خاكلاى مخلاب خوكلا سوماقلا يف اخإوكا كأوق ١

 خاوكا عيجاب
 ت53 3 ل سس يس ا تا نس نا 1اس ت20 0 مص ا اا كا ا 1 ا د ا ا بسب <



 هأ؟

 عاف دناكراوسالا باوبا نمنوعفدنيو اجاوفا ةحلسالا ىلا نوضكارتي
 .رولملا ءاروالا نبجال نوخرصي مثو بحل ا نوظب نم قعاوصلا

 نظفاحي ّنكف ءاسلا اما . دونحلا دحاكعمماما ايعاس ريمالا ناكو
 برتلا تذخا اذكهو . برحلا تاودا .نزهجيو دالوالا لع

 . ةيدوالا نيب نرت عيلاقملا كتاوصأ تنناكلا شويخ تيب يلق

 . نيو ورل ا 1ع ظفاست دب للملا قعو . فونضلا نيب كارت ةراجإو

 رابغلا تاكو موافنث يدبالإو طالتنرو دصلا ةراض ىتح لزي لو
 هذه تخرب امو. نونالا ف نم ناخدلا دعاصنتك ضرالا نم دءاصتي

 باقعالا ىلع امكان فلذا ىلا رئهنتي ودعلا شيج ذخا ىتح ةيحلا

 نا ثبلن لو . رفظلإو ةبلغلاب ةفلخ يدانت ةني دملا شوبج تراصو

 ممدانجا رثكا ترساتسإو مهوفص ماظن ترثنو ءادعالا لمت تنش

 ىلع ةتبيه تمعو ماصخالا رئاس بولق يف ربمالا ةيشخ ةعفوف
 عيمجلا راضو صاخلا هبعش سوفن يف ةتبحم ثدادزإو عقصلا ةفاك
 ةكلملا مدنلو كلملا شعيل نولوفيو جارخلا هَل نوم دفي

 دعابالا ىلا اهنأطلس دتميو عستلو ومنت ةكلملا هذه لزت م انكمو
 )ل ث يحب طباورلاو عئارشلا ةُماق ةسايسلا ةعسإو اريخا ثراص ىتح
 ماظنلا كلذ تحتألا شيعي نأ دحال نكمي

 ىلع ةسايسلاو ةدايسلاروهظ ناكدق هنا مدن امانلر غي رئئتيغ
 نب . كلاملا مايق ناكل اونملا كلذ ىلعو ميدنلا لاعلا يف طفلا اذه
 قسلاا ىلع اهداد::إو اهروبهظ نكي م ةيتينيفوا روثا ةكلم نا معي



 كل]

 لوفي اشنإو لاع لحم ىلع
 انوجاه دق ءاندعالا. دارطلاو مكتودف انب |وق دحا دق ابرغلا اذوه

 وي باكا ابغاوف . بالكلا مو دوسالا ثا دالجلاب ميلعف
 أورظنإو نونسملا ماسحلا مج اولزنا . لانثلا ىلا اه لازنلا ىلا ايه

 ايس هيلع رب هلام نم ء ربمالا غرف الو . نوبلقني بلغم يأ

 دشتي لعجو عما طسو يف ةتوص عفرو ةساهلإو ةحاصفلا

 ةيبرحلا
 نتنلا عقن اهو اند ّودعلا نا نطولا لها اي تالفغلا نم |وقيف

 السايل اعبر ضياور ةازباي متنا رم ىحا
 ننكةل نوجينتس رابغلا اذ نم متو رابغلا اهو ردعلا مج

 نكولا نم تاتعلا ضم اذا اموي النا ةعس فق نابرغلا لجتال

 ناملا نبل مكاتسو هيضح يف مكض دق يذل! نطولا ككدان
 نررذملا ةبلاعث مهف ءافولا دا ايدسالا ركءادعالا لع ار رك

 نخلا ةنعاودراط ايف ينم 1 اوجرب ملجبا تول اوغصاف

 نطولا عمد اوفشن اومونف ىم مكلجال ةنم عمدلا نورتاموا

 نسح كتوم ناطوالا ىدف نكل . «ىرما ىدل مورلا توملا نسحيال
 اوددبو جالسا َدَدِع اوداقتف

 نمزلا مكماما اوذخو ىدعلا شيج

 ررش رثنت مونلا نيعا تراص ىت> ةيبرحلا وداشنا نم غراف

 لاجرلا عيج ذخاف . بولقلا يف .دقوتت تناكيثلا ةيملا نمادبن



 هأ

 .رورسلا تاساك اهاناح يف فطن. ةمالسا|و ودملا لابرسب ةلائخم

 عفنو ٍديعب نعروني جام اذإو . روبحلا| لبالب اهتئادح هي ودشنو
 دق. ةديذش ةعبوز نرا نظي ذاغ ئتح . ولا ىلا دعاصتي رابغ

 تارت كا ءاعملا نيعا لكك نا تنمثو ىرثلا فوج نم تضمن

 | .ةهجلا كلت نم بت ايلا تاجث رب دبكت إوصا تناكو +: ضرالا

 امو . ليخلا رفاوح تارقن ةللختت ليهصو ملا ةعفعق هجزامت للصف

 | رابغلا تللذر ثسا ىح نيني كغ نيبركللا ددرتك ل1 ناك |

 تاولفلا نوطب يرنيو تاوهصلا ىلع جّومتب رارج شيج نع
 كلت هانذا تعمسو رئانلا جالا كلذ ريمالا انيع ترظن الف

 هتيدم لالجب عم اودع نا بير ةلنع دعي . ةجاضلا تاوصالا

 راصتلا عاقيإو برحلا راهشا ىلا دسحلا بي ةعفدف

 ترادو ةيملا ةروث ةذخا لبملاببضغلا كلذ هدنع تبثالو . .|

 برحلا توص العم ةنيدملا عينج يس ىدانو نطولا ةرارح ةسارف
 الب علطإو عزجلا بلاخم نيب دعترت ةسيرف يلاهالا ةفاكتيراص انيح

 ءارقفو ءاينغا اراغصو اراكءاسن 5 الاجر نيام هن ةييسفل |

 قونح نع |وماحي نا ممزلي عيمجلا نوكل .زيمموازايتما لدا نودب

 ركنيال نم لكىلع هقح بوجول ةيوس وتب بيلا طم وممتقيو نطولا
 هتاريخم عتمتلا قح هيلع
 ربمالا كلذ فقو عومجلا لك ةوخنلا تلمثو عامتجالا تام دنعو ظ



 لابجلا نم عطقي ضعبلا نراكف ءامملا ىلا ةسار غلبي اجرب انريمال

 درس مثريغو . انبل ووش زو رخو انيط عدصي ضعبلاو . ةراخم

 ميظع جرب بصتنا تح ناينبلا مسوب نولفحي اوحرب امو . بارت
 ةليبقلا ريما ةيار هيلع قفخت تراصو

 ىتحا دو ذم هيشاوملو اب هل ينبي سانلا ترم لك عرش اذكهو
 نم ةرفإو جاوفا اهعراوش يف جنن داشملا ةهظع ةنيدم تماق
 . نرداعملا لماعم قراطب نطت قاوسالا ثراص امو دابعلا

 فجترت تاحاسلإو لاغشالاو عئانصلا ثاوصاب نرت عراوشلاو

 جاوما طل ىدل جومتت جتارملاو . عماخملاو لفاحلا م ادقا تحت
 غب يراني ر اص برطلا ءتنال [هإوفا نم ةيثالا ةيلافنحالا تاوصالا
 رداملا طغللإو عنترملا سلا كلذ توص ةقرفملا بوعشلا ناد
 نيبلاط ةنيدملا لالظيف نومخيو اقاوجا اقاوجا نورطاقتي |وناكف
 ةيدابلا قاشم نم اوصاختب يكأ راوجلا يف هولبقي ]را اهناكس نم

 رضحلا ةحارب اوزوفيو

 اقنبا 50 ١ لكب مهلبقت ةنيدملا كلت تناك اذكهو
 نا ثبلت لف . اهربمال راشعالا إودويو اهنا ارو اماكحال وعض

 زاشاب طاع تراضو ا كبر هابل تنعاضل) ادعت بظاعن

 لئابقلا مارتحا هيلعرودي ةبهرر كرم تنض | ىت> ةعينم ِن وصخحو ةعيفر

 رشبلا دسح هيلع لمي ةظع عوضومو
 .ةماركلاو نملا لايذاب ةلفار ةرهازلا ةنيدملا هذه تناك نيبو



 ةماقها فعاضي ناكو هو.معردنم لكب هنيبو هقوفح نع نوماخيو

 الو مهحار ماود ةيسالا ركتشم ريغ ةضاخخماو ةماعلا محلاوص عيبجي
 : هدال اواو يعش مهايإ ايهسم تاجعزملا لكنم مهباقو ىلا آلا تفيلم

 داولما ةيك الج كراذي نرأ يزارلا رظنل نكمال ناكألو

 ال ةجهن يذلا كلسملا ةتيقح ضوتسي ناالو ماعلا ىلع ةسايسسلا كلت
 بجو راصعالاو باقحالا تالظ ترم كانه ةضراعي امل رادقالا

 ةعشا ةطسإوب هنيعال نكمي يل حابصك لقعلا مدخن نا ٍذئيخ هيلع
 ةدهاشمزوفتف ةسمادلا تالظلا كلت يف ذفنت نا ةيركفلا تالاقتنالا
 كلذ ءاروام

 كلانه ىررج ام ةيغب انيلع ”لتإو يوارلإ اهيا اي ترذاكهغ
 يف ارين لقعلا َتعلطتسا نا دعب عقإوملا نم هيلع ترثع اع انربخإو
 ضماوغلا جوا

 مالظلا نرم ٍرخاز رحب ين اليو يرظن تمجلوا نا دعب يفنا
 فصاوع بهم تحت طالتث رثاعملاو هينلا جإ ١ تناك اّقيح لئاطا

 دمالا يسق لبس ىلا ةقيعلا حلا هذه نم اريخا ةنذفنا يلايللو مايالا

 . ياما 9 دق مظعأ عي رم اذإو . ةيادبلا قفا هتياهن عابب قناعي

 ملغوت ةدشل امان ةيف ةبعاللا جابشالا ءالتسا نع ارجاع د تنكذأو

 لمانا تاعجو ءارقتسالا ةراظن ىنيعا ىلع كعضو تي ىلا للاباو

 نييثمو ةيظع تامهب نياق نساك نم ةدي دع اغوج ٌتيارف

 ينتبن |وله تيلئاق ضعب ىلع مضعب نوجينت مو ةلفاح ءاضوض
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 ناكأمل ةرجا 5 راشعالا نوعف دي |وراصف . ةفعاضم اهراغثإو

 يدعت عنمب و مثوفحو معرازم ةلاجرب يحب ناكفنال مإ الجال هبناعي
 ع اما كضخللا موج مموخت نع اعفادم لاا ا طال

 5-5 0 ٍلاخ ىندا نودب ةلياعلا لاوحا عببج

 ةعبرش ةيآر عيجلا ىلع ارشان فاصنالاب ايضاق لدعلاب مخي ام
 عنن اهبابرال نكي مل ام ةيبدالا تازايتمالا ىلا تفنلم ريغ . ةدحإو
 اًقراع + مهيهافرو هبعش ةحار يف هناكما لكب ادهتجم . ماعلا حئاصلإ
 هناذ نيع نم طقسي لمي ماذإو لعلاب بلاطي ةترجا ذخاي نم نا

 ةللايإزلا وا ةسانسلا نإ 12/11 لكاي الف لمي' نا: زويل نم كنت
 ذوخام ريغ. اهذاتنا بعشلا نم بلطت اه ريغ يف تعقواذأ

 ةنينكلا اهترخياب تعنم لقعلا ةرماخ ىتم ينفلا ةسايرلا بح ةريخب
 هلاعا كيف اًيحاص. هتابجإو لك ظقيتم . هيف باوصلا ةعشا ذوفن
 524 :ةيبايسلا 12 رخاق ءابزرفلل ا عيبا عم نسح كولس اذ

 كلير رانش لناس زن قزرنق ىعم دعوا اا الو انقل

 اديمرق بارتلا ,نرم نووشيو ةراجج لابجلا نم نونخن موقلا

 اران رهتلا بشخ نم نودقويو |
 لكىلع توطنا دق ةيعانجالا مهتتيه نا مونلا كنلوا ىأر الو

 ةعدلا راغاب وهزت معايح ةقيدح ةراصو مالسلإو نمالا طورش

 ةعاطلا بوجو معيج |ونلعا هئانعإو ممريما ةسايس تحت نوكسلإو |

 ْ هديبع موذ نوم إوراصو . هتبحم ىلا مجولق نيعفاد هل دايقنالإو
 1210107 100 ل اج ا ا ا م ل هل ا ل ل حسا بج جل ا جا ل ا ب م جيم ب ل ات حل 0 دا ا ل ملل ا ا و * وع و تا لح احس حس دوم سس مودل ع دس مسح



 اا

 تكتف بيصخ ١ لحل كلذ يف شيعلا ةذا تفنغا دق ةليعلا هذه نا

 ةدرقملا تاناويحلا لص|وحو ضرالا جياتنب شيعت تراصو ةنم أب
 مدنن عملرت ملو.اقلخناتلخ اهنمرييكلا داشرا تحت كلنتو كانه

 ارينغ اروهج تراص ىتج اهيلا نيرخا ماضناب عستو |وفت نامزلا
 نينأوقو عيارش حرتخي ناكيذلا ريا اكللذ ماس تح يرجي

 اجت للا عوقو عفدل روج ١ قمم ”لك اهفاننعاب مرتب ْ
 دق ماعنالاو يشاوملا نوكلو + ريما ةومس كلذ ىلع ءانيو . ةيعبجلا

 ةخراخلا عاطقنإو تلخادلا لصاوبل كانه تظاعتو ضيا ترثك
 تش نم دعت ل ناسنالا دجوي ثيح ءالكلا ناويج ةعيبط بلطت اك
 تراصف اييلا ءاننعالا هيجوت نودب عيتلا عابشال وفكةعقبلا كلت

 دعب اب هيب ذهتو ضراالا ةحالف ىلا سانلار داب كلذلو تنشتن ناعطنلا ْ

 ةينبك نوبي |وناكم ال ةعيبطلا نين. نم ةينابنالا هلل اوللعت نا
 ىلا بوبحلا جرطت تناكيتلا تالصنلاوالبانسلا 22

 ىلع ةيءان ضهتت مث كانه نفدنتف جتنلا دعب بارنلا يفروزإإلا

 لصالا كف.
 نوصل اوعرش ةحالنلاب ةعيبطلل ديلقتلا ءارجا ليهستلو

 بطح نم ةدقوملا رانلا ىلع اهنولماعيو اهنفادم نم ةبلصلا نداعملا
 كيرحتو ضرالا ثرحل اهنوم ميمو تالآ اموبكسيف . باغلا
 ظ مل اًناوعا نارا نيذخا لاقثالا
 ضرالا تالغب مهشاوم عم .نروعتمي اوذخا طفلا اذه لعو ١

 ل ا 1 ا ا كا ل ا ل حل ا نا د ا سام دما ها هع ع سمسم

 ا ااا ل ا ا ا تا ا ا ا ل



 ا

 سابغل فصاعك لالظلا رزج العلا هي عفديرولا دم لازام
 ساطقالا ةفاك كلذب ثهزو ايضلا نمءاضنلا فوجالما ىتح

 ساظنلل هوضلا دري هرج اًيوتتم انملاب عصا رهلإو
 ساجتالا ةمسش تحافو ابرط هنوصغ قوف يرفلا مثراف
 يراحلا باملا عم ريسملا ينبي ةناك العلا ىلا به رسلإو

 تكح تدب نيح سمثلا ماغلا نمو
 سامح تحن حال ةبيبحلا هجو

 مهارف هئاسنو ودالوا ىلا رظن هسجاوه تالفغ نم قافا ذإو

 فخلاق كنب دا سوؤكن وظاعتي متو نوتيزلا سيورفكة لوح نوملاج
 ناككلا اذه ىلا انتعفد دق فدصلا ضراعم نا اه دا ذك مهطاخي

 ا انهه يق انز وعيال هنا ىراام ىلعو ةنع دحن الو هب ثبلنلف رخافلا ١

 عيبانيو اهرامثا رشنتو اهءايفا انيلع حرطت راجتا اهف انتايح ةجانت

 دربلا دعرا اذإو .اهموحلو اهنابلاب انل جست ' يثاومو اههايس انل قفدت
 5 تاناويحا هذه فوص .:رم عنصن كاونالا انتقرغو انضيارف

 ند ئرتساجف ايرئافكإ امهاونزناقا انيتث براضمو انيفدت

 نونزحي متنا الو ميلع فوخاال ثيح راهنالا اهنحت

 ىوصتلا ةيمدقلا بامح قيزت نع رجب خيراملا ناكنيلوف
 هنا الا . كانه ةليعلا كللت عم نامرلا ةثدحا ام ليصفت انل فيثكيل
 ثميح ىلا ءارقتسالا مدق ىلع ِهب ريسن اقيرط دل جني دق كلذ عم

 ٠ لوقت
3 
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 ىلا تفيل|وراهدزالإو ةجيثلا هايم اهيلع تكسو لاخلا ليلاكا لكب

460 
 20000 ااا اال

 ٌرتم ىلا اندشرا دق هريدمو ماعلا ربدم اذوه . لاقو هتيرذروهج |

 انهم ثكفل اودابف . دهتتالو اكبال ثيح ةرضخ ناكم يف ةحارلا |
 ءانينباق ا جرتسذو عيبانيلاو روهزلا نيب ةدتملا ءايفالا هذه تحت

 ميم لك ىنحاف ءابدحلا ةيربلا كالتي بصرلاو تضل

 ناك . طبللا ثيح ىلا هتراشازاعبا تخت اعيَح اوراسو الاقتما ةسار |

 ةعشا اهقرتختالو ءاضمرلا ةبغل اغتال ةحود ملالظ تحن طولح

 مهافش ىلع تحنضو جايترالا جر لكلا حورتسا امو * ءاضيبلا

 نروركذتيو ةحرابلا ثيداحا نولدابتي |ولعج حارفالا تامنبت

 تناك اّقيح قفالا يف اصخاش ناكدةغ مجبر اما ةحتارو ةيداغ لك
 | قرشلا ةكلم ماما ةيبهذلا ليلاكالا تاوذ جابصلا تانب صقارتت ظ

 | هجو ىلع ةمسرتراونالا تناك اهب اشهدنمو ةيران قلع ىلع ةبكارلا
 لوني هلاح ناسل ٌناكو ةيسدنسلا لاحلا تاذ ةعيبطلا

 راصبالا يف نوكلا هوجو تعبط ساونالابو ادب جابصلا اذوه

 سان شيج ماما لابجلا مق ىلع اهترايب ترن دق سمشلإو
 سانلاب اكتمم سابلا جرب ىلا داش دق عيصلا دوبع ىلعو

 سارش ماهس ايندلا ع يرب ىنثناو مون سوق رثوا قرشلإو

 ساجتالا سورا قرحت رانلاك ةعشا ضايرلا ىلع جزي ادغو
 رابتلا هي جوالا يرارذ توهف . انسلار جي امملا نع ٌدمرجنلاو

 راوغالا يف راغو موهنلا دقف ىلع ارح ةبوث قّزم ليللإو
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 مااف . شيعلا ديغرب عتمنو ةهئانلا ةويحلا كلن بعتو ةلهتملا ضرالا

 هيلا ىيوملا لحلا ىلا ةماما لوربت هتعبت عيج مادقا ىلروألا ةمالك
 هقافر لا يللا 6 يوطب ند لزب و

 تارا ياو تفوت ناار 5 5 ا ا

 3 00 |وادنخ 00 ناك أم 0

 ةعلط ىلع اهاهض ةعشا لبست سمشلا 0 : 1 هلا لصفلا

 تناككانه.سوواطلا ةّجا نإولاب يفدزيفرهزالا ضورلا كلذ

 يف بسحلا صقارت لمت ونالا رهزلا روغت ىلع صقارتت هادنالا
 بيهتف رحنا سافناب رطعتي يفاصلا ولا ناككانه . سووكلا هاوفا
 نلارع تناكافلاه . ىرفللا تاطارايدلا لع ةرشان قاف ١

 َنلمسريو ضايرلا قئادح ىلع رونلا ءىلآل ٌنهسوور نم نرشني عيررلا
 ١ سوور تناككاده . ءاّرغلا ءاجرالا قاف | ىلا ةيحاصلا َنارظن

 يق قرغت ةتانلا اهءادقاو قرت راعن ١ناربنب قرحت لئاخاراجتا

 | سوهزلا دوقع تحت حرت اعاضغا دودقو..'لفف دنملا ءاللا يسم |

 لولا اط عمالتت اهقاروا تاحتصو . جايرلا تارطخ ىدل

 ظ فالئخاب حدصت رايطالا تناك كانه . جافصلاو ةنسالا عمالت

 دهاش الف + نادبالا ةعونتم حرست يثاوملا تناككانه . ناحمالا

 اهنجوت دق ةعيبظلا نا فيكو ةرهازلا ةعقبلا كلت وس ناسنالا اذه |
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 ١ | ةفطانأ د والا نار ةفذقي ناكحهيذلا رفقلا تاحبم يف |

  1'رفمالو .ماكالاو لدانحلا يفاثا نيبرعتسملار يملا ثابهلب ةعذليو

 ى 6 لسرت ذا امنازجمج ةتشرت تناك يلا وجا عياوز نم

 بكسنو اء زج دعتربف هناذا يف اهتعاوص قلطتو.ةشهد اهفطخف هنيعا ٠ْ

 ا

) 

 ملا نم اهيلطي ةناك ججحر اًبلاط اهيدل اًدجاس رخف هتماه ىلع امرنا

 | ةعدع :و ةعورزمالوة ةثورح ريغ لعق ضر تن اكةدابعلا حت

 هذلا يسدنسلا اهطاسبب وهزت تناكدقف كلذ عمو ةحالف ٍ

 | لك رم اًجوسنم باهتلا براضم تحت ةعيبطلا دي اهبل ةنطسب |

 تابنو م ظع رج

 بيكى ع اًميعشم ءظعلا عونلا اذه دأرفا دحا نراك اذيبف ظ
 ا ًاقونحم سلا ة قل أر ريثالا ةئيبضو ءاوس تحت ميدالا ةرفقؤالف يق 3 تاب

 - . جابصلا دوع باصتا دنع الا هد اذاو هيبر اطعم 0

 , يثاوملا تاخارص ةلماحو بايطالا ةعونتم وهز تاحنن ىلع ةيوطنم ْ
 عساش قفا ىلا ةغئازلا ةلاظحل تدشراف . قلفلا بر عينت تناكيتلا

 / لويذ بحاسم تحت قرقرتيو رارضخالا لضخ بابلج عرعرتي
 رضانلا دهقملا كلذ هيدل ادب امدنعف . رجغلا ءادنا طقاسومافلا

 سناب وهو نورتلا هيلع فيذلب جاضو لاحلا ف هيمدق ىلع بنوا
 نم انل نيبتي يذلا ديعبلا قفالا كلذ نورظعت اما ًالئاق ءانمالا دي ظ

 انب اوموق . ربظملا نسحو رظنملا وه فيكغوزبلا لالخ
 أ هذه نم صاخف اننماقال اكناص نوكي ةلع ةسصتنو هيلا بهذنل ظ



 كل

 فمها ةغفحا ةطساب موننل ةقيقدلا تارصيملا رويط قالظا

 يف عقاوملا رت كبنشي اح ماعلا خيرانلا نجاوش ىلع ءاصنتسالاو
 قا رم عئاقولا ناردغ ىوجتو ةرباغلا لايجالا كنار نوم

 ةيلاعلا ةيمدقلا |

 يرشبلا ملاعلا دايقنإو ءاقنأ لصا ةفرعم انبلطت اذا هنا بير الف
 رمالا انوع ديامنا 0 00 0

 قطط ودوسي نا ىلا فورظلا تاكرح هب تل غ طف اهتاتلعتمو

 بوعش ىلع طاسلا ىلا ةوطسلاو ةدايسلا ا
 كلملا شيعي هب يدون اقيخ ةعونتم لئابقو ةنلئخم

 ةضماغلا ةيمدنلا قاعا يس ءارقتسالا مادقاب طبهلانب تاهف
 ماهلا ةق ىلا دوعصلاب تذخإو تاكرحلا_كلات تأدتبا دق اهيح |
 راهدالا تاولف نبقرتخم عينتلا ةردس انغلب اماذا ىتح ىصقالا ١

 ناسنالا دهاشن ذا ةيادبلا تافرع ىلع نيبصتتمانسفنا دن ةكارتملا
 عونلا نراك أ. هنا. اذكه ةدايسلا ماسح ارهاش انيلا عمم مدقلا

 نروطن يف رقم هل دجال ضرالا بوغثو يراربلا يف اهات يرشبلا

 10ص سم ع ص ص جس سس نا ام جس هوس عجب سس تس ع ل تس ست جل سل احم ا ا ل ا وعسل حل ل ل سل ملا سل ا ع ا ا ا م 1 07 ا ل تس سا ل وسال ا د ا م تس سور م ب هس مس سس ص ع حما

 آلا اهنودح قئارطو ةي رشبلا ثداوحلا ىتئافح ىلع عالطالا ظ

 ا ا 0 | ةنمز 0 0 4

 ا هبليع لع الا ورما لوا يف دس مل ناسنالا نا رفتيح ملعنف . دارملا

 ةخارالو هيلع هيلع ةغعاشلا | لابجلا م ضاضقناب ةددهت تناكيلا ةيدوالا

 ا سسسساساسسسسسسسسسس ا



 ١١ اهكرح درجت ةمايق نكميال ةيضرالا ةركلا هذه ماظن ناك

 ابكلف لوح ةيسمشلا ةكرحلا ىلا جانحي لب طقف اهسفن ىلع ةيمويلا
 ١ نخاو ةركلا كللت ٌنظلع لوبمم هنا اب ناسفالا اذكم أضر
 || ةنكمي الف . اطإوحال هراوطا عيمج عبات وف اهنم هتامّوقمو هداوم عيمج
 ظنح ىلع هنردقم مدعل كلذو طتف هتاذ ىلع مراصتقا درج مايقلا

 عوملا ركرم لوح نارودلا ىلا جاني لب ةيصخشلا ةنايح ماظن
 ةيواعملا مارجالا عيمج اطدابتن يقلا ةبذاجلا ٍةوقلا نا اكو . يناسنالا

 عومجلا كلذ جانحي اذكه ماعلا كلنلا ماظن يف لاخ عوقوب عستنال
 اذإو * ديدبنلاو لاخلا يف عوقولا نرم ةظنحن وق ىلا يناسنالا
 .ةعيرشلاوةسايسلا يف ىوساهارن الف هذه لئم ةّوق ىلع شتنن انذخا

 هتيعج لمت ماعلا ىلع اًظفاحم ناسنالا دجوي كلذب هنا ىلع

 ن. راج وهن عئارشلاو ةدايسلإو ةسايملا روهظ عوبني امأ
 جنا هذلا رمالا وهو ميدقلا ذنم ضعب ىلع مضعب سانلا بلغت ْ

 ككل اما ليش الذاكع نعرالا جلو الم اةناكتجإو كلا
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 انرمشإو هنحص مدع انضرتفا اذإو . هل ةقيقحالو ًالطاب ناكةعمسن انك

 انتكامم لكل الخضار طخ يف عفن امبرو نييئاخألا عجرن الف برحلا
 دسحلا ةبلغيال حورلا ةدعاسي ام نال انتسايسو

 بيرالو فوسلبنلا لك ايف كشال عضاوتب ةكلملا تباجاف

 اًماد ةرصتنم ةيولعلا ةسايسلا نال ًالطاب ناكقباسلا داقعالا نا

 يني ا.< لع اتلظم وعي ىلاعالا نم اًطبامب خزوكي امو .ةلفسلا لع
 دصقلا ليعافم بلغيال فدصلا عفت امو . لفاسالا نم

 قافتالإو ةفدصلا لف ع اتدجو انو دو انتسايس لعل

 ثيح .نم ماعلا ف كلمتلاو ةيئاشلا دادنما ةرجتن ا اخ

 ريداقنلاو تافداصملا ةموترح نم ةقسأب اهارن امنا لصالا

 تنا لوقت اذام كل لاقو فوسليفلا ىلا كاملا تفبلاف

 ةرضح لاق ايف كلشال . باجا من الياَق فوسلبفلا قرطاف

 هيلا هك

 كلذ انل لصف ثاه

 يدهنسن إو رون دجويالو ادج رسعي رمالا اذه ليصفت نا
 ءارقتسالا نم ةلوانتا ام كلذ ىلع دروا نا يننكمي امناو . ةقيقحلا ىلا هب

 يخيرادلا جاتنتسالاو
 تكلرطخعلم لقو نئرلحلا ةغار انج سانال

 ةسار عفر لولق قارطا دعبو سلجو رمالا فوسليغلا لئتماف

 لوني لعجو
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 ابناشو ةكلملا هذه |وكرتن نا ىلعاورصتنن النا بسجن بورا نارين

 اهارسم ةدعاسم ىلا اهتوق سكة هجوم متكلم نوكت نا ينبني لب

 ”ةبباث كلتف نادبالاب ةماق ركيلود تناك اذا ةنا ىلع . اهراشتنإو

 ةلاهجلا نف حورلا نودب ندبلا مايق ليما نمو . جاورالاب
 ' رطخنالفانتبراحم ىلا ليملا كراكفارماخ اذإو.هذه نع كاذ لفاغت
 ىرتبلا نوعجرتس منا اويلعت نا بجي لب .اهيلعراصتتالا ناكما ك!

 اهي دعاسم ىلل اًئاد”ةّرتمم ةردنلا دي نال مدنلا باقعا لع نيصكان

 املاطو ٠ اهيلع ىوقث نأ رقس باوبا سل نكمال ىتخ اهثاغإو
 سادت ثاهتجا ملل هت لو اهطاتسإو اهران دب لبق ”كولم تدهتجاا

 اًذادتماو 3 ذادزت يف كيناكا بغل ةرئات تادابطضالا تناكام

 ١ تحت ضرالا كولم لك تءعضخاإو ملاعلا اهنضح يف تقرغتسا نا ىلا

  مامز اهتلس دق ةيولعلا ةيانعلا نوكلالا كاذ امو . اهيم دق ءيطوم

 نحشلو رثكتوومت اذكه لازت 7 نو ٠ ت كلاسملا لكيف اهتقفارو ةسايسلا

 ةئيشملا مث نا ىلا ضرالا
 باوصلا ةياغ يف ةدجوو فوسليفلا مالككلملا قوتسا نا دعبف

 ' نم ضعبلا ةغلبي ناكام نا لعو هداتعا اطخو هركف نالطبب نفيا

 | ضرغبلا جور نرع ىثان وه حورلا ةكلم دض هنكلم يلاها
 | ةبراضملا لدب ةثاغالإو ةناعالا يدنن ىلع مزع اذكهو .ضرعتلإو

 ١ 2 لاقو ةكحلا ةكلم ىلا تفنلا تمصلا نم قرتف دعبو . ةبراخلاو

 ام لكو باهترا ىفدا هيف سيلو ٌبباوص لجرلا اذه مالك عيمج نا



 ا

 ىلعاجبا تيار قنختو لاعلا ةحاس يف اهرصن سوق عفتري لولو . نيبملا || "
 معيو داسألا ةيواه هس عتي يرشبلا عونلا ناكل راطقالا ةفاك |

 عابطلا تيبتنا اموح ةربخالا لايجالا هذه يف ايس هعيج ىلع بمارخملا |

 | دجويال يذلا ندهتلا راب عافت :راىدل ةجادسلا تالفغ نم ةنيبخلا

 اذاف.حورلا ةكلم ةلعن ام ىوس عابطلا كلت جاج د را مل ةدنع

 متكلم سفن ىلع ةعقإو ةبغرلا هذه نوكت اهيارخ يف كتظع تببغر
 ىلا اموطس لسالس دق تناكاذا اناث. كتاوذ لع اوهتت الف . ضبا

 رئارسلا ىلع فون 0 كلذنوكي الف بولقلا قاعا ||

 باج ةكلملا هذه فشكت ل ولف اهيلع ءاليتساللال ةريرشلا رئاضلاو ظ
 فواخلا نم هيف نكي ام ل ربظتو لبقتسملا نع رشبلا تالفغ

 ا

 0107-5 ينغلا نع ريقفلا وكمل اك نم معالتإل ةدعتسملا
 انا ةراملا لوز 0 < ناكنم 0 جاج در عيطتسي ١

 دهاش ناسل عطق ةنكع ناكن م. ينازلا ناروث عت ىلعر دقي ناك نم |

 هذعب قيزق نع يرشبلا نا كس ناكنم 20 وللا

 ىلع هعابطنال ناسنالا نا ايلات .راثننالا نم ةماظن ظنحيو ضعبلا

 . اهيبكترم يوي اهنع يهني نم حئابنلاو يصاعملا بج بسني ءوسلا |
 ةكلم مادخ نالوج نوكرارشالا نم ضعبلا هوت دق كلذ ىلع ءانبو
 لقالنلإو تاموصخملا سرغ لجال وه ةنوكسملاراطقالا يف حورلا

 قافتالار شنب اًئاد نومتمب مهنا يا سككعلاب رمالا نا عم سانلا نيب
 لاعشأو 0 اا كرلاقانابا ىلا اًنأيحا لاحلا معرطضاولو اعلا يف ةنبكسلاو

0 
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 ةقفلإو قدصلا قون ىف نع ا لاقو هرظن كلما قزاف
 ام ىلع يف . حورلا ةكلماهبظ|وت ةنشخ روما ةلمج نع ينوربخا دق
 يل سانلا لوتع يف ةلظابلا تاروصنلا ثب نع رتنتال اهنا نولوقي
 ةسايسلاب اهاوع د ةسيقا اهيلع سسوت ةغينع تاني دصن كلذب ضمت

 ماعلا ةاثل يف اهرصن لسوق طيش دق ىلانالا اذه لغو. هللا
 سفنالا ىلع قلطملا طلسنلا اهنكي ىل ايناث . اهناطلس ةيار هيلع ترشنو
 ك بوزقلا قاعا ىلا امتوطس لساللس د تلعج ىتح داسجللاو

 الات . اهني دوبعو اهماكحا ناديم ىلارئامضل إو رئارسلا بذبجت يكل
 عرز لجال ةنوكسملا ةفاكة يس نالوحلا نم اهراصنإو اهناوعا لكتال
 تناكايندلا يف ترج يتلا وول رثكا نا ىتح نتفلإو قانشلا

 هذه نرع تمصلا انل غوسي لهف . ليق ام ىلع هراوطا نم ةببسم

 اماشاذه ناكاذا ةكلملا

 ىنحإو هيم دق ىلع فوسسليفلا بثو توكسلا نم ةهرب دعبو
 كتظع برواجا نرا كللملا اهيا يل مسا . ىلاقو كلملا ماما ةسار
 يلناذ اهب تفرش اع ليصفتلاب

 ءاشن ام لق
 ىلا سانلا دوقي املا عت نلو طق تّلع ام ةكلملا هذه نا ًالوا

 صحن او ءاضقتسالا قيقدت كلذ انلر هظي اك ةيقيقحلا ةداعسلا لاون

 اهتايلعت عيجو . ىعالا ضرغلا لهاوبر ذهب أم ىلا تافنلا توودب
 لالضلا لهاالا ةركتيال يذلا موصعملا باتكلا نرم ةذوخام
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 تاكرح عيج ىلعودهلا عارش ارشان ليلا .نراكاذي راجالا ىلع
 ىوسرخا ٌثوص ةقرتخي اليك ءاوملا لع لقت لكب ًطغاضو ةعيبطلا

 لبالبلاديرغتوا اصلا ةنككت د

 اذكه فوسليفلا جاني كلملا قنط هرارق توكسلاذخا املو

 دكار الي لاخي هاف ىلا. ةيلوقو ادرك كاس 1

 اهفرعت لهف انموخت نع ةليعب تسيل يثو حورلا
 لاوس بسبس اف ةفرعملا تح اهقرعا انإو ةكلملا هذه دجوت ةنا من

 ابدع ةظعلا
 اضيا اهيلع ةراهلا نمت ديرا ننال
 . كلذ ىلا يتادلا امو

 اكلم نإو انتسايس داضي ام اريثك فرصفت انما اهنعأ عاهن رف

 اسئارش بار دبي ام اريك ميدقلا شرعلا ىلع سلاحا

 هسيماونل عضختال ةكلم لكل الحضإو

 ثدحم لكل ايغصطعتال . اذكه باجإو ةسار فوسليفلا زهف
 يوذ ثيداحا نع ًاشني ملاعلا بارخ رثكأ نال ملظعملا كللملا اهيا
 يرمالا ةقيتحو رظتبال نم ةغلب سادلا اكتب ام اريثكو . ضرغلا
 مث لو بيذهلا ةرئاد يف لخدي ىل لاعلا نال كينذا غلب ام فالخب

 نم ضعبلا ناك اذإو . ةيدقلا ةكلملا كللت مايق ذنمالا هذه كتكلر

 يصوصخم ا حاصلا نع ُّ ان اذهف فيجارا ضعبابيلا نوبسني ماياعر

 ماعلا حاصلا انب مدهب نا هناش نم يذلا
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 ةلعش تراصو ةعطاسلاءاوضالاب جوت تذخاف اًراونا هعيمج ةباغلا
 راضف . نم ىسإو جلا دهاشا ل ابيع اذهشم تربظا ىتح ةدحإو

 نم اهيلع تحرطاا اليل ءامملا فذنن تذخا ضرالا ناكل راظب

 5 سارع عينج ناكوا اراه ءاضمرلا نب

 | طسو يف ”عاقيفن اكيسفن لاخا ذئيح تدعو .اهتارظن قور انيلع

 ظ مد امو . اطل ددعال ينلا بكر كلاو مىهلابعشعشتي كلف

 ظ يل ةباغلا راطقا عيمجج يف مالا متعرز نيذلا لاجرلا لوه يراظناب

 | "نيمكنم نوعجري 0 ار ىتح ةعماللا مراونا اوثبيو غراثا |وعيذ

 عابرو ثالثو ىنثم يولملا لئلا ارو نوركشلا اقاوجا اقاوجاب

 مصل يناف فوفصلا اومن الئاق يلاهلا توصلا مهم ناك أتيح

 يربط
 هيام ةيكولملا فونصلا هذه قرظنلا تنعم ذأو

 | نا تنبلام 000 ديالا هب ا

 يف سمثلا 1 هشرع يف الزان كلملا ن لاكن راه دزالا هيلا
 اهدجم ءامم نم ةغزاب ةكلملاو راقولإو ةبيللا ةعشا يف اروهغم لدكلا

 لاك لحو لامكحلاا لاجب ةيسنكم جابصلا قفا نم ةرهزلا غور
 ظ نيعالا قثوم اهساسا لع ةماعدلا سولجا,متلابق اسلاج فوسليفلاو

 | لحمة ارطخت ندهلا شيج دئاقو سجاوطلإو راكفالا لسالسب

| 

 ديالك لوحلمس وب اجا, برع ددا طخ لوحةنطصم دونحلا قاوجإو هنيرعيف دسالارطخت
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 ١ يأ اريج تأ ةفسلفلا ناشقاني ةكحلاو ندهلا ناك ذاو

 |غزب ىتح ناصغالا سي داركت حت ابرقتم لحي لاز امو عساش نم
 | نال نيلي ناك اينو .بايملا دهشملا ماما بصتنإو تاغلا قفا نم
 ا عارشلا كلذ يوطي بورغلا داعو لفطلا ىلا تلام سهغلا
 0 .رققنيح ىرادعا مل رجتلا ماه ىلع ليصالا يدي ةترشن يذلا يهذلا
 ظ 'عافدنال 000 ةيعفلا ذإ_ عج ةلييض جاتا ىوش
 |مايتابصت حت نا ةباغلا عيج تدكشوا ثيحب اهيلع مالظلا رايت
 ةكارتملا تالظلا مغ يف روغتوا لالظلا

 535 212220 انرشيأر قح" ةريصق ”عرتف آلا ناكأمو

 ارئاكت لزت )و . ةئيضم عاصم اهنلخ ةكرات برغت تراصو ةاجخ

 , .رظنلا ناديم تلم ىح نيشرعلا ءارو نمانيلا ةدنم سرابلا هذه
 ةهبا مهلع ةريثك الاجر تيأر مالظلا بابلج هاوضالا تقزخ امو

 ليداننلا كلت نم ىصحيال ام نودقوي مثو نك نك نيزراب ةيركسعلا

 |وألم ىتج مهاعسم نويت اوجرب امو ناصخنالا ىلع ةفاعم تناكيفلا



 اح

 لاحلا ضتنمل اَعبت اهدض ةيدوبع يف ٌالخاد

 دسفي ةيربربلاو ةنوشخملا ةلود ءاكحا ين لوخدلا نوكلو
 ةديجلا تافصلا لكمهنع اءزان مهتيعمج ماظن رثنيو رشبلا لاوحا

 ةكأجل ةنم رضا دجويال يذلا رمالا وه كلذو ملسلا كلولسلإو

 نيب ايف لابولإو لابلبلا عوقول اعفد انيلع بجو جالصلإو ندمتلا
 ةيرح مث ل اهراث ا خل اذا يتلا ةمئالا ةلودلا كلات ىلعر وقت نا اناباعر
 ١ تددر اهم اهراكنأ كلكمال ثلا ةيرحلا يفو ًالصا ةبولطملا ناسنالا
 دق يذلا لفعلا كالا ال دوجوال يتلا ةينسلفلا ءاهوالإو سجاوملا
 0 رهاظلا يف هل ةفيفحال ام هيف رطخي

 ةيرخلا نراكما عنمامل انا . ًالئاق ةمالكفوسليفلا فدراف

 بادالا لاع ىلا ان نراظنااننلطا اذا انا كلش الو.ةيعيبطلا لب ةيبدالا
 امسح اًديبع نيرخ و ارارحا اماوقا نياعن ---

 ن1 ف دانيال الا هتزكل ماقو .مهتايفيكو ملاوحا يضنتن

 باو و يروم رم 2 ينأبم مدهو
 لاقو فوسليفلا ىلع راظنا كلما حرطف
 نم انبوعش ذاةننسإو ةبدوبعلا ةكلم ةبراحم يف انعورشم نذا

 مالملا قحخساال اهدويق

 دابعتسالا نال ظعملا كلللااهيا اي بجإوو نسح وه لب .ًالك
 ةييضتمملا ةداعلا هذه دض هرساب ملاعلا ضم دقواعبطو ًالفع هوركم

 ًالالغإو ًالسالس هل اودعإو ىدنعإو لظ نم اوبرا اهاوس امو
 جك
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 هذه نوكت ابيع نك. ضعبلل اهضعب ةيدوبعب ضيا ةديفم ين

 داهتجالاف رومالا حلاصل ةرضم وا ةدئافلا نع ةبيرغ ةيدوبعلا

 امدنع كلذ ىلع ءانبو .يباوص نوناقو موزللا نم برض اهلاطباب

 ةفلئخم قرط تحت انبوعش نيب ام لخادت دابعتسالا ةلود انرظن

 مهئابط داسفو مه رارضالا ىوس لخادملا اذه نع نبال انيج
 سويراد عر دنكسا ةوطس اهيلع انوطسو اه دضًلاح انضهن ةيلسلا
 تع اك مانجو

  ركاح لكن رم ةقوتعم ةايحلا ةذل ىلع صخشلا لوصح اما
  عبتت ىلع عبطت ولو ةتبلا ةكمال رماوهف ردكم لكنم ةيفاصو
 رادقب ءارجالا يف بمعصم فاو اهيركذ يتلا سيماونلا كلت

 بلقتيال عبطنلا نال.ةينسلفلا لاعالا لكب سحر وصنلا يف اهتلوهس |
 ةلووتملا نع نسب و ةغيبطلا دنع تي ذل ريغ ويفا نكمت ناك امو اعظ
 ةتمسو نمل آلا كلذ نوكي الف ترشا ا؟كولسلا ناسنالا نكما اذإو
 / مدعو ظفحا الا ذاشلا كح سيلو ذاش اذهو دارفنالا ةمب ةيانعلا ظ

 هيلع سايقلا
 ةلود ماكحال ادبعتت ناكاذا ناسنالا نا لاح لكلعو ظ

 اهبلطت يلا ةيرجلا ةقينح يف الخاد نوكي حالصلإو ندمتلا
 كلتف اًمزال دبعتلا كلذ ناكاذا هلا ىلع ةيناسنالا تابجاولا
 نكلو ةيدوبع ديال ةتابجإو ناسنالا قانيعا نال ةموزلم ةيرحا

 ةرورضلاب نوكي وهف ةلودلا كلت ىر نم اقوتعم صختلا ناك اذا
 سس سس مصل 5-2 دم مسا < لام مصل +2 دم مع ممم 0
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 اهنا ابرصانعلا لككيرحتو عيجل ديحولا ببسلا يف ءابربكلا نا
 عبجج رصنعوه ةرارحلا لايس نا لوقنف . ضرنال مث . لاعلا حور
 . ىضرنال مث. مقتلإو ةايحلا ةيببسر ادم هيلعو تاكرحنلاو تاكراملا

 واةنلّوم ةذام لكك نر حتو ءايحاب ئافلاوه هلاذرونلا نا لوقنف
 ناوكالا مادقا تبنت يتلا لقانتلا ةعيرشنا لوفنف . ىضرنال غ.ةطيسب

 يف يف لييسلا ءاوس ىلا اهتإوطخ عيمج دشرتو اهعاضوإو اهزكارم يف
 ءاضنلا نا لوقنف .ىغرنال مث.ةكرحلا ا دبمو ماعلا ماينلا ببس اهتاذ
 لوصالا لكتذخا نمو ةباهللاو ةيادبلا عوبني وه يقانحملاريغلا

 نع هزئتم برر دجوي هنأ لوقنف . ىضرنال مث. عجرتس هيلإو ةيملاعلا
 ةايحلا نمو تاقولخلا كلت مومع ريبدتب اياد ةيانعوذ ماهفالا كاردا

 كرحم وهو . نكأميث نكي ل هريغبيو تااكوب لكو تناك
 أيا هلال . اهعيج ءايشالا ريصم هيلإو تانئاكلا لصاو تاكرحلا
 انراكفا عيج بحتنو لانملا اذهب صرن الاخ . ٌءاوس دوبعم الو وه

 قئانحلا ةيورع تيقناعم ةبيرغلا سواسولاو ماهوالا عقاوم نم
 ةشيعملا ةيرحو ةأيحلا ةذلب نيعنمتم ةيرب لكحل

 ةكأملاو كلملا ناك ةباطخ ًالصإوم فوسلينلا ناكافيو

 هيناعم تييعوتسمءاغصالاو ءاكزلا اهرماخي نيعاب هيف نيصخاش

 اذكه هل لوقلةكلملا تاعج ةنلاقم ةياهن بغو. ةعدو _عاضتا لكب

 رئاسلالو لب ناسنالل ةبرح دوجو ناكما مدع انفرع دق اننا
 ضعبلا اهضعب ةمدخب ةطبترم اهنوكل ءايشالا عيمج ناو. عاونالا
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 | نظي امئوس داكلا سعخالا كرديال اقيح دوعرلاريدهو

 0000000- ا اريام يارس زان ع ايي“ ْ

 سجاوملا ةريخب اًدوخام 'نارجيلاو ناي ذا جاوماب اًطنلم لوهذلإو
 . ةبرطضملا ماكحالا جاير اهبذاجت ٍةغب 55 ومص نا ىلا ماهوالإو

 قئاقدلا رم ىلع ددجتئ روصو لاكشاىلا ىويغلاريوصتيف ذخايو

 ظ ةيقيتح ةئيه لك ةعلاخ تاقوالاو
 /ركرذ ىفدا ىلا مرج ىسا نم ةينوكلا داوملا هذهب سجن كانه

 ضعب ىلا اهضعب بسنو اهتاقالعو اهعورفو اظوصا نع نينحاب |

 | ةعزوتم تايح ةكرح اهسادجا نم لكيف نيرظان اهعاكحإو اهتاياغو
 / اًيصتم دع نضعبلاف +: ,ةينيادلا سوما تحت . هءاؤنا رئاس لغأ

 ةايحالب ومي اذهو . اًرئاط رشنتي ضعبلاو . اعئام ليسي ضعبلاو
 بولساب اهرخافي كاذو كرخالو ةايحلإووفلاب عتمتي اذو .لاقتناالو
 ةي دارالاو ةقاطملا «ةدرحو هناحو وو أ

 ًالكنا . لوقف ثداوحلا كلتوءايشالا هذه فصتن كانه دع
 3 حوةيناذلا هتاكرحو هنئاظو ريبدتب مول ةيصوصخ' ةايح هل اهنم

 لوقنف . ىضرنالمث . اهلعب ةطبرت :وءايشالا ةيقب عم هكرشت ةيموع

 ضرما نم ىرصتلا ةجردلاا كارشلا ةلوق: 1



 ابق قوت هيي ا :وطق بقنا امنارطختو اهانلب
 .ةوضلا تامفط قاننعال اهتاعاب ةحئاف مالظلا تارمغ يف ةمطاغلا

 ةليرستم اهاكر إونالا يلا ندل نم ةثعبنملا ةعشالا ناعلب جّومتت هايملاو
 يذك مسلارئاشب ىدل اهسوور ةجرتراجتالاو . ةيران عوردب

 مسكين راهزالاو .عيدبلا رظنملا تاذ ةيدجصتلا |هليلاكاب ةجّوهتهببرط
 قئالخلا رئاس ةرشبم بهذت يتلا اهبايطاب .ةحنان ةعيبطلا هجو تازا
 ىلع ةربكمو ةلاهم عصتو. درغت رايطالاو . ةايحلا ةكرح ناروشب

 ةكرخاب ذخات تانإوي ا رئاسوةقرفجملا اطزانمو ةديدعلا اهحاوذا

 شاعتنالاو

 حدي هجوب لاوزلا طخ ىلع ةلئام 'ةلازغلا هذه دهاشن كانه

 اهعومدب تخبص قارفلا تكشوإو 'لفظلا تغلب ام اذا قتحاّررش
 ىلع ةلداس .٠ قفالا تنك يف تراغو بيرغملا تانجو ةيؤمدلا

 ةضهنم توللا توكس ةلاح فيس ماعلا ةكرات م الظلا راتس ةنوكسملا
 ام ةلظملا داوملا عيدج نم ةيلاننو ةيلالا ةينبلا عيمج يف قيملا دونا

 عيضتو ءاوملا عم ضرالا لبلبتت اقبح هللا رصلا نع اهياعا لسانا
 ر مظعلا توكسلا اذه ام وس لافي دوعيالو ةيدوالا يف لابحلا

 دا ةرهاظو ةيعيبط ةثداح للك ىلع انلوتع مو ك كانه

 فالئخاو امتادازفنإو اهئاعامجاب 5 ةرضبتم ءامسلا رويط بقئرتف

 اهسئارف فيس ةاهاتم باغلا شوحور يسم عبنلو . اهئاكرحو اهتاوضا

 بورغلاكيرهتلاب لفطلا ةاوق سلا ءاهبا نم مسا ةلازغلا ةأوق 0١
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 لاحوا يف خّرملاو ةيدسحلا تاذللا ىلع تفاهتلاكهتروصبو مرصب

 ىلع هددهتب ىذلا توملا ىلا ٍةظحل لكيف ارظان. داسفلاو تفاهتلا
 افراغ: 1علر ل ةدوهاما كلب مدخن لك ا الع تاظيللا نم

 اديمام ايوب ركل نضرالا مع ىلع همادقال ةطباضلا ةونلا نا

 ابتع ىلا هعالتبال

 هتايحر يسم يف ىوصق ةذل ىلع ناسنالا لصحي دق هعيمج اذهبف
 ةيبدالا مالالإو رادكالا تاقاثو عيجج نم ًالولحم ةناذ دهاشي ذا
 ةيدعنملاو ةمزاللا تايدوبعلا لاع لكنع اًمطقنمو ةيعيبطلاو

 هيلفف )ا ةيعونلاب ةهايفا ةظلاتع ىلا لايمالا وب يكرحت !ذ

 كاذب ةنا ىلع . ثبخو ىم باندجإو باطو نسح نم رايئخاب

 دوجتو مص" اذهبو . ناسنالا يف ”ةاصا يف يتلا ةملسلا ةرطنلا دسفنت

 لاّكلا جوا ىلاومتو
 . ةنسحلا ةطلاخغ اةرئاد نع ٍديعب كرم يف هدوجو قفتا اذإو

 ٍِتاذل لاني اخيح هساوحب ةطوحلا ملاوعلا ةطلافو هتاذب دارفنالاب هياعف

 اهاوس اع اهب ينتغيواهيلع ديزمال ||
 كلت كون اًراببغا ظعا ةذل كردي ال فقنملا ناسنالا ناف

 وراكفا ةنيفسل لقعبلا عارش رشني امدنع ايكردي.ينلا تاذاملا

 ثداوتلا جايرا ّبببم ىدل تادوجوملا هذه روحي يف اهلطيو
 ةيبهذلا قراشملا سانكنم ٍذئموي ربت لاعلا ةلازغ ىرن كانه

 | ةرشبنسم ةتيلذملا ةفاكدوعت انيح ءامملا هجو ىلع اهنجيب راونا ةرشان
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 اًقوتعمو عئاقولا ناطلس نم اررحض دوعي ةعيج اذه فرع اذاف
 00 6 نامزلا ةيدوبع +.:رم

 ملالاب يللابيال 0 مالياق دعاصتي اراخي 0” ري ثميحب

 اهتمت كرديال ةذللاب ابعيال نمو . هضضمب رعشيال
 , 0 يضم سيل فيملا عقو ناك اذا

 ”هرارغو ةدغ لاوس كدنعف

 ينبيصي سيل بانل رج ناكإو

 هرارشا بج اب يمل فوخالف

 ينقوري ائيش ءضرالا يف ىراالانا

 هزات يي نيعأ ازعل زان لل

 ةلكو ؛ تامزلا انه ينرطيا

 هرابغ“ روني ايندلا ىلع كارع
 ماعلا لقث جرط اذاالأ موقي الف ةويحلا ةذل ىلع ناسنالا لوصح اما

 ةراما لك علاخ هدوجو ماينل هللا نم هل مسق اب ىضترإو هرهظ نع
 ءايربكلإو عطلاو داضتادر هيلع 0 ك“ اًدبع ةلعت

 تمار 0 اعضاوانكما اه ىباَنلا 0 ازعنم . د

 بس الإ مالكلا 2ك ةناسل جال دشرلا و ةمافتسالا دويق ِ

 بارخ ىلا لودي اعاضرعم.لعلإو ةكحلا ارو اضكار.انايذه ةلكت



 ا ا ل اا لا

 ردم ةرفاظإو ح معلا عرافتتو دلاجت يدايإو

 خدلت اهاوفاو داو . طلتو قنخت ةغج او. عدصنو سفرتر فاوحو
 | 0 تاراغ عافدب ةلغتشم ةينابنلا ةاضادكل رب كلذكو . عسلتو

 يو اهددع ىصحيالو اهضوغغ يلبال قرطو طئاسوب سونطلا
 ا رالا تاطل اهب ةاعنت ام اراهنو اليل ل نتتو حصن

 تحتريفتلا ديدبت يساقي لئاوسلا 8 ىرنو.اهرعشتو اهقرو
 لاكشا ىلع ىذعب ىلا كانه ضنيو العلا ىلا بسهيف ةرارحلا ماكحا

 ةف ذقت مث ةعفادتو اهمداصيف دم|وحلا نوطب يفارث ءاغ طبي مث.ةفلاخم

 نكمال فيخف. اكان رع دنم مم انا بهذي ثيح ىل

 ا ةي دوبعلا نم ص الخالي ةقيلذملا يف ةيرحال لاقي نا هذه ةلاحاوا

 عتمتيو ةيرح لا هبش ىلع لص نا ناسنالل نك دقف كلذ عمو

 كردا اذاالا نكمي الف ةيرحلا ىلع ةلوصحاما.٠١ عون ىلع ةايحلا ةذلب
 امو مدعلا نم ةقبسام ىلا ةبسنلاب ةدي دع تناكأعم هدوجو ينس نا
 عينج نأو ٠ سهاد لي يق عب فينط قربكأالا تسل هلع دريس

 يي بجي يتلا ةايحلا نم ةريقحلا ةرتفلا هذهب طختامرادكاو |وايندلا بئاصم

 ربتعت يتلا تاقوالا ينو هنخوضيشو هتيلوفطو همون تاقوا اهنم ينثنسي نا
 ةقرسأم ةنم درتسنل ةتينب مده يق دهجت هب تاطيحلا عيج ناونامدع

 محوه يذلا درلاب الا ةقرسلا رفغتالو . باصنغالاب اهدإوم نم

 بصتغملا

 ةدوربو ةرارح نم وما ةلاح سونقطلا تاراغ ةاوق ١
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 تاقرفنلا نيب ام ةبذاحلا تاوفلا عيجت فيك ىرت اما .يتابنلا

 لءاوفلا ةيدوبع تخت مارتلاو عاتجالا ناطلسل اهعضختو ةيرضنعلا

 7 ةيلويهلارصانعلل نكماول ثيحب كاملا تاوقرسإو ةيوامكلا
 اما . ًالصا يعيبطلا ماظنلا مايق نكما الل دارفنالا ةيرتخ ذخات
 9 تاوقلا ةظاس ةدس ةرايشلا لادن كفيك

 فيكك يزا كانهو  ةقيقحلا ءامس ىلاراكفالا راخب غفترنو تارّوَضِنإلا

 يو ءاضنلا قاعا يف ةحياس دعب نع انلر هظت ةيضرالا ةركلا هذه نا
 نا فيكو . نينسلا لاقثا ةربظ تدحا_خيبثك اهسفن ىلع ةيخضروذت

 كللفلا ماظنل عوضالا ىلا ةيرس لسالسب داقنم مظعلا مرجلا اذه

 راطقاب ةطوبضملاترئاد دوذح نع جوزؤذملا هل نكمب ال ثيحب يسمغلا

 ماسجالا عيمج نا فيكو . تبانلاكرملا كلذ ةيبذاج عقعشتت نم

0 
 لكرا | فيكو ةيفطنملا ةرئادلا كلت تاهج ىدخا يق ةلولخ يضتفب
 ىتح تايلغتلا ةيدوبع عفدنل اهضعب ىلع ةرئاث اهارن ماسجلالا كللت
 دض جن ولا ببورحءاضوض عمم كانهف .ةلوهم عماعم اهنيب دهاشن

 ءامسلا فذقت اهارن فلا ضرالا ناذا يف دعرتو تارثوملا ةبلغ

 ذا ةيلاعلا لابحلا سوور عدصي تاكرخملا ملاع تو. اهيضغ بمبلب

 كلهي ىتح هدض ىلع ءاوعشلا ةراغلا نشي هعاونا نم ًالكدهاشت
 أشويجو ءاوملا يف عقعفنو سمثلا يف عمال ةحلجسا ىرتف .دابيو سنجلا
 ءاوملا هجو يثغت اهرابغ بح ةكرات لويخلا تاوهص ىلع براضم

 م ا ا ا هس سم ب سس م سس عمم د سس هر مس عم سم سبع هل سس سس سس
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 راسا ومما يا

 1 كس

 فلياوفلا ترم ينتبيو .ةيفخ سشنتلاوا لالخن الاب هتينب نم ةتصنتقا

 ةياقول نداعملا دضت“هلو. سمثلا ريجتو ولا ثداوح نم هيجحت اوي

 ىلع اريخا رصعتت ىتح ملاغلا نيدايم يفو دعت ِكلامآ مادقإو . ةعيبطلا |

 هب طيحت اقيح مدعلا ةيدوا كيس هجزتو ناوكالا كلت لكوت|وق عينج
 دبعنلاب تمضقل دق رتايح دعب توكسلا تارغ ةفيتكتو ءانفلا تالظ
 ضارمالاو باعتالإو بئاصملا قر تحت ترجو تاث داحلا ةفاكل

 ةرورضلاو ا ةياغلا يضنتن اوسحر تتسم يفيعضو ار ددقم يوقل ةعضاخ

 رئاس ىرجملا اذه ىلع يرت اذ( د... ..:واسنالل نذا ةيرح الف

 دوجولا ريهامج عيمج اهتم دخل ىرتست فيكتانإويحلا لكنا ىرت
 تاتاشلا تان |ويخلا ماع يل ةيلالا ةاوق ١

 ا . | 7 2ع ا

 | ةأيحتا ةرارم يف لوخدلا ىلا ةرصانلا ةايحلا ةوالح نم هدرطل ةراشا

 ١ صالخلا يف ًالما تانئاكلا عيمج اب ذاحتو اًمفاذم دوعيف ةعيبطلا ةزافم

 , رارفلا ىلع اهبنيعتسيل ةرارحل عضخي هباء ةئراطل امن اريثانو اهاعاوف نم
 | .ىلوالا كلت ةبلغ ةنع عفديل ريخالا اذه ىلا ليْب و. دربلا ةطاس نم
 ام اهنم عجرتسيل ادلع! لالا ةكلملا ناكم ىدل هيدي طسبيو

 ' ىلا اهبريطيلر اغلا ةجا موس و .ةضفنملا قعوصلا لئاوغ نم هتبنبا

 | ةحود ىلع موت هراكفاروبط حربتال اذكهو. ضرالا تاععتن لك
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 ةسيرف راكفالا قش|وبلراص ىت> دوملا

 ىرت اهناك ةفه دنمرهاوظلا هذه هي لمان ةكأملا تعرشف

 حاكألا ناكامو لحلإو لدعلا ضوافي كللملا ذخإو ابيع ادهشم

 لاقو هسجإوه نم فوسلينلاربن قح رصيلا

 دجوي نا نكمي لهو ةيدوبعلا ةلود نم صالخلا ىنعم مهام

 عفادملا لعف كافخي لهو . كلذ نكميال فيك .ةكلملا تباجا

 قدانلاو
 . دبعيلا موزل نم ٍدحال صالخما اهب نكمب ةليسو ىراال يفنا

 ضعبل اهضعب دابعتسالا ةلسلس ةطوبر. ةعيبطلا عيمج ىرا يفنا ىلع

 ماعلا يف ةيرح دجوي الهو كلذ فيكو كلملا باجا

 يكأ ةيرحلا هبشش ىلع ناسنالا لصحي اهب ةنيرط دجويالو *+ال
 ةذل لائي

 كلذ انل جوا *دجوي مت

 اذكه ملكتي ذخا مث. ةهرب فوسليفلا قرطاف

 ىبرن امنا . مرما ةياهن ىلا هتدالو ذنم ناسنالا انعبتت اذا اننا

 ف ىرئاذكمو+ ثتايدوبعلا نم يمتنيال ام ل ةعضاخ يرحت ةنايح

 خرصي ضرالا ىلغ طفسي امدنع دولوملا لفطلاف . تاقولخلا عيمج عي :

 لزب )لو . هيلع هب تاظيحلا ناطلس عوقوب وراعشال ةمالع باو

 يدل ىلع ٌرملا هل عضت نا ىلا اهنبل نم يذتغي مادام همال ايعيبط دبع



 ضرع انيإا اوذننا دقو . للداع متن ٠ بع نودي باجا

 ىلا عوجرلا مدعب دعولاو نايصعلإو درفلا كرت ىلع يوطنب لاح
 . اندض ةىمرتجا ام ىلع تيمدان انتكلمم ماظن يف لاخلا عرز
 معرسأ كذنو مهجي قاطن ناانم نيهحرتسمو

 هينتك اعفار فوسلونلا باجا .مماحرتسا ةباجا بحي ةنا كشال
 مومملا ةمالم نم ارذح ةواسفلاب متلماعم يغبنبالو

 اهب يتلا تارامالا نا . ًالئاق ناعمإو يغص دعب كلما ةعطاقف

 قمت ةيرحلإو نردهلا ةكلم يف ةيدوبعلاو شحوتلا لبس اوجي
 سانلا ةيرح نوبلسي طوذخا مهال ةواسق لكب مدض ضوونلا

 ةديسلا هذه ينكردتست لولف تافارنملإو تاموصنحلا مهب نوعرزيو

 مراصناو هناوعأ نحو مكلم قنشب ارما تذفنا تنكأ ةيكح ة ةروشمي

 انا

 ةظع تلزانت يتلا ةروشملا اما . ةككلملا تباجا رمالا ع اذكه
 عئارشو نينإوق عضنو ةمثالا كتلوا رضحتما اننا يف اهوبقب كلملا

 مركا اسع جزنو انفرط نم 00 مهظرنو ٠ اهبجوب نوكلمل ةديدج

 نودب جيردنلاب معايالو ىلعايلوتسذو م]ئاوغ نمان كاذبو انركاسعب
 ةيدوبعلا ةلود خا نم صاخف تاراغلا نشو بورح ا ةراثا

 لماني ذخإو ءامملا ىلا هينيع عفر مثةعاس فوسليفلا قرطاف
 ممم وهو مرظنب ةباخلا عيجج طاحإو ؟ًراسيو اتي ةساررادا مث .ًاليلق
 عقارب هينيع ىلع ّلدساو ةيناث فارطالا داعا مث . فدارتم مالكب

1111111005 1 110011001 

 ا

 0 ا



 ار

 .لهلإو معلا ماق ىلا اهباحربر يشت ةيبجوذوهف .راكفالا ةقاذح جولت

 ةباجللا نيب اعماج ةسابل ناكو لَن ينب لابن نم اًدوفن دشا تارظنو
 نع ٌبمرعتال ةماق وذ مامثالاو ةحصلا نيب فرحا عمج ماشنحالاو

 نيسيخلا داحأ زواجتي لف ةنس اما . «ءانلا اهب دقوتن ةقاشرو ةماعلا
 نيبنسيو يل حولي ناكأم ىلع

 رياشا ةنثب . ةنطاسلا ماقم ىلع نيسلاجلا تاظحل ةتفداص الف
 سلجب نا ةككما هلا تاموا غن . يود ؛ جاهتبالا لئالد ةرهظمةيحلا
 ةحارب هيلا ثزعواف . 0 ساجو برفتف اهاذ>

 لعفف سواجلا
 هل تلاقو ةديسلا هذه هيلا تتفللا توكسلا نم رترتف دعبو

 برحلا ةياهن ةيفيكت فرع له
 نميرصنلا يلطعب هللاو كل اراصننا تناكةياهنلا نا ينغلي دق من

 يمعت نرد ةانفلكت امب ضرتوعلا نايكحي نيتعقوم دعب نكأو
 ١ بعت فعلا ةحارال قاش

 ايفر ألا ميهنالو

 ُُ |وحرطو اورسا دق ةنأوعإو ةيدوبعلا كلم نا كلغلب لهو
 ىلع انرطمإو ايانملا حر مهيلع انردا نرا دعبانتوطن تحت نينلا
 ايالبلا ماه

 رسالارما ينغلبي ل.ل
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 ةايعتسإو فوسليفلا ىلا ةعقر بتكا شيجلا دئانل ةكلملا تلاق من

 | ..ثيدبعلا نيذه عم اهلسرا هل تلاقف . لعفف . انه ىلا روضحلاب
 ابهذف .رودلا ةنيدم يف هيل ىلع امعلطا نا دعبًالا> ةعقرلا اهل عفدف
 يولملا ربهظملا ذخإو . ةيحان يف ىطخ#ي جار دئانلإو ضرالا ناعردي

 توكسلا ةبيه هوس ىئرا ثدعامو . تاركفللاراوغا يف برضي

 قفدمملا ءاملار يده ئوبس عسا الو قمنا

 جراسم يف فوطاو ةيلنعلا ماهوالا عتارم يف ٌلوجاٌث نك ذيبو
 يفٌبخي وهو دعب نم براقتي كيش ثمعلتسا ذا . ةيركتلا تالابخما
 لع لغشتب كاز ابو :تعناكملا لالظلا رغ ىف اصتاغ يناغلا نطب
 جرم يف رهظو ةمطدملا تارفغلا كلت نرم ذفن ىت> مادقالا مدق

 ماهلا دبكنم رفلاروبلخ مالحالا
 نيشرعلا ىدل ٌرخ ةبأر ىتح امور ذخيو اًمودق ددرتي جرب امو

 ههيجو ىلعو راقولا ةمسزرحا لع اذاو .بريش هب ام تولسأب
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 ةنإو راثدل|ورامدلا ةتياهن نوكتةعيرشلا وا ناطلسلا يصعي يذلا

 ةزواجم وا يولمللا ناجلوصلا رب ةماوا تناكةلم يال طق نكمبال

 اقلطم اعوضخ عضخي نان اسنا لكىلع ب جاو ةنإو ةسايسلا نينأوق
 ةلاسو . نامربق ضرالا ىلع ةلعج دق هللا نا اًاع ناطلسلا ةظعل

 ناروفب ادعترم ضرالا ىلع هحرط جردلا ةوالت يرافلا متاانيخ
 ريمضلا مثب هالتو مالسلا ةنعربز ولو مآ ةديكللاب> خرصو ةيمحا

 «ةروللا ةخراصوا هجوةلماش ةتهبلاو ةبئرشم ةكلملا تناك ذي ةيناث

 ءايحجب هينيع ريزولا عقر ةيرسلا ٍةوالنل نارك ينكت تمص ة تكميم

 هتاظحل ليمتسي ذخإو قفرب ةبنج جردلا 59 ةكلملا ةرضح ىلا

 ةقفشلا ىلا هتامسبت ةفارظب اهكرجيو نينوجتملا كنلوا ةباجا ىلا اهبلق

 مع
 اهيطر نيعاب ةتتمرو يولملا بناخلا يلا ةديسلا هذه تفطعناف

 ونجا راوناب لسير مسبتب هل تلاقو قافشالا

 ةدكلا عوقو ىثخا

 اهتيرط فرعت ةكحلإو كلذ لفكا انا

 كلوق بسح كل نكيل

 رضحتمسإو كتاذب بهذاف ق هل تلاقوريزولا ىلاةكلملا تقفنلاف

 يرسم زاجو تقولل هلا ىوملا ضمف . مكان يانه ىلا نينججملا



 مئازعلا لخفمرهظلا نمأطم يكول ةظعلا ىدل اًروشنم ةعفرو
 ءامبالا ةكرجم شيجلا دئاق تما مث نيع ةحل ةككملا اميلع تقلاف |

 لماح ىلا راشإو دئافلا تفنلاف . الع ةولتيو جرذدلا لوانع نا.
 كاذ التف .صكتو بانكلا هيدي نيب ىنلإو اندفوندلاب جردلا اذه
 اذكه هب بوتكماذإو 00 ظ

 ا ةيكواملا ةظعلا ىلا

 | ىلا ءايقشالار شعم نحن انثكرح دقةساعنلإو سحنلا ريدافت نا

 ةيوذلا كديب ثرنكت ل يح ةيكولملا كتظع هجو ءاذا ةحطسالا عفر

 مكتيناكولم ندل نم انيلع بلج يذلا ر مالا وهو . عيفرلا كدعاسو
 انوقريصو ةرخارلا مكشويتج انيلع متقسف . ىنابال ًطختو ىنخيال اًبضغ
 ةنعللا انسيلف . ضرالا جو نع جيرلا هبرذت يذلا ء ءابطاك

 ظ 0 انتلاهج ةرثكل لعن ل ةنال . بونلاك ١

 0 0 ميدل اناقبإو ةكرح لكةكحلا برانعنم دق كلذلو

 | نيب نيب رطضم هجولا يدّوسم. بارخما ةسجراننثاع ىلع نيلماح |

 0 يالا بضل ئيذيا |

 نم اولبقاف ةمحر ةرذ انوجن مبلق يف دجوي لزب لناكاذاف ظ

 ' رسإو ةقاحلا نجس نم انوقلطإو. تاف ام ىلع مدنلا نالعا كديبع

 يف مكنينإوقو كرمإو عيمج يرجن اننا اتباث ادعو مدعن نحنو . ةلاهجلا
 متكلم ماظن يف للخ ىندا عضول دوعنالو . ةريغصلا انتايالو ةفاك
 نإو . ليوط ناطلسلا فيس نا تييملاع قاعلإو عاسنالا تاذ
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 7 رح تاشنا ١ دق ةمالملا ادار

 يدايثعالا انوده دو ةقباسلا اننحار بورخا هذه عجرتستامدنعو

 برح ا ةرفص نا ”مث نم لوقت ًاليوط ناطلببلا فيس نوكب ةيدانم
 عتمتي اكان دعب ت١ لكعتمتي اهب يتلا ةٌئادلا ةمالسلا هايم تضافا دق
 رجراس لكق انعالا ىسوم اصعب ةيانعلا امر يتلا ةرفكتلا هذه ءاب

 عاملا اهنم قفدتي يتلا ةرفصلا ىلا و|و) قتلا ةباغوا ةيركلا ةيربيف

 تناك لكني ريزولا اذه ناك افيو( ةبافلا عيمج ءاجيالاب طاحإو
 يتاسلا شرعلا دعاس ىلع ةنكتم متاحا سولجلا عضو ةنختلا ةكلملا
 ةيآ ةوالحا رق اههنابم ىلعو .رهزالا اهدخ ةدروب اهتحار ةرهزمو

 ةمسوتم بباطخلا باعيتسال ةراشا ةفيطلل| اهاجر زم شو .رثوكلا

 غي ثشتت ةعلط ىلع ًالاكو ًالابج ضيفت نيعاب مالسلا ةبحم هجوب

 سوناق دوف يجرت يف . ارمخ بولذلا ىلع ريدتو ارحب لوفغلا
 (نكسلا هلا ) سوكاب بلق فخاتو :وودنلا .لابنب ( نوشملا ةللا)

 امرتحإو ةباهم (ةكححلا ةملا) اقرانيم كيس اذعاهنا عم .روخملا ةوشنب

 امالسواخرب 8 .رحلا هلا) خيرملا حور يف يرجتو

 ىلا دعب نم نيلورهم نيبجنز تيأرو الا 'ةمالك ريزولا متا اف

 اهايافتنو ةران اهعلتبت لاغدالا .نروطب لزت لو جترملا اذه ةحاس
 ديشملا هاجتر وفلا ىلع ادجيبو طحلا اذهاريخا اكردا ىتح يرخا

 صصخغ !هممافناب تنبع دق نيعالا يقرطم سارلا يفوتكم يكولملا
 ايوطم اجرد هببج نم اهدحازربا اهدوج بغو . علطإو ةفعرلا

3 
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 ىلع *ءامامت سكملا ىرناف !اهئاوغو بورحلا عنصتن١ انذخا اذا كلو

 اهحاجنو اهعّدقن ةرئاد قيضتو ةيعامجالا ةئيطلا دّدبخن برحلاب هنا
 لحخ برخماب + بارخلا راطقا لهجلا ركرم اهيلا لسري اقيح
 برحاب * داصحلا لقيو ةحالفلا رتهتتثو اهجاتناب نضتو ضرالا

 نعبوعشأ | عطقنتو لالخ الا ةيدوا ٍقرجانملاروغتو دالبلا مدهنت

 ًالامو الاجر لقثو كلاملا فعضت برح اب اضعب مضعب ةكراشم

 + بارخلا رفصيو لئابقلا ديبتو دالبلا لذن برح اب هنا ةلجابو
 ىلعتانب # ةمالس بورحلاو ابورح ةمالسلا دلت دقف كلذ لكعمو
 بعتلا ةطسأا اوي الالاف نال دع !راازغالل ىثدن ةحارلا ةدايز نا

 ةئيدر ضارعا ةلمج ببست دق بعبلا ةدايز ًاضيإو * ةضايرلاو

 اما نوكسلإو ةحارلا ةنطلاس تحت آلا لاوزلا ىلا اهعاضخلا نكمبال
 ضرالا غي دسفت تذخإو ةيدوبعلا ةكلم انيلع تدر اذيح ىرت

 اًرادتبا اهّدض انضهن فيكانب وعش ةجاذسب ثيعتو اهنإوعا ةطساوب
 رثبلا قبطتو رعقلا انملتبي ترا نم !رذح بوركلا ةحنس 1 انزهشأو
 روفاصب هيلع انكو ودعلا لمث تيتشن انمتا اذكهو # اهاف انيلع

 اناف نقيحو اهدالوا نحن يتلا ةيرحلا لوبطب نيبراضرفظلإ و ةبلغلا
 ركسنم ربها قاذب تقرتخا دق مالملا ةبحم ريزو ةنوعادت يذلا

 تازنا ىتح ىسملاو ةمإا فيس ايضان معالق تيتو ءادعالا هذه

 طاسبل اعفرو ان دالب يف بارطضالا |وقلفلا جونو عقد لاكلا مج |

 ةلعنت ام رثكا بارخلا لعفي يذلا رمالا انيلع ةيبجالا لئابقلا

 اج صم ع دو اما حو هس ٠ 1 دعت كاع اع جدع حم اساسا ١ ا تطال تاع دج اح وص حلب ا اك ميل ص ا حت هسا ل نها ها ع هد حط

 ع معس جد تصاعم حر ع يسع سلل+ < عاق جدسجال ١ سس مج وم دمن ص حن ع سمس يح <
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 كللملا ةمطاقف # ةدعب امو ملشروا سطبت ىلا اجيرا عوشي ذنم ملاعلا
 نكمل يتلا عناوملا نم ريثكناسنالا قيرط يف دجوي هنا ًالئاق
 ناسنالا بيصي دق كلذكو مدلا كفسب آلا اهعفر ىلع لوصحملا
 لك ىلعو حورلا لذبب الا اهعافد ةنكبال يتلا ثداوحلا نم ريثك
 مدلا هبناوج ىلع قاري ىتحىذالا نم عيفرلا فرغلا سيال لاح
 ىلا ًالاح عرسي نا نراسنالل ديجب سيل عملا كللملا اهياي نكلو

 لاوحالاو ثداوحلا عيبتج سبل ءايشألا زن لع مذا عارفا

 ةعراضم بجي الو ةنم نما دجويال يذلا يناسنالا مدلا هسواست
 موضعب كتفو تاراغلا نش ىلا نوردابي نيذلا بوعشلا كلوا

 ةعقر يف ام تييال ةفارخ ىندا وا هب دمعيال برا لقا ىلع اضعن

 طقف مماصخا راثدو رامد ىلا اذه معينص لوريال ثبحي نقلا

 دترب ملاظلا لجرلا ّنا ذا اضبا مهتكيه بارخو طاطخنا ىلإو ىلإ
 لع ٌرمس لع نذا ناهرب الف ةلظ طببي هتماه لعو هسأر ىلع ةعجو
 وروفنو ملل هتبحم نم عا هتيم ةعدو هقالخا ضورتو ناسنالا

 ةيعاتجالا ةئيطا وفت ةمالسلاب هنا ىلع تاموصخلإو بورحلا نع

 بصنع ةمالتسلاب اب تادالإ فراعملاو ةورثلاب اهمدقل ةرئاد عسننو

 * داصحلا تجي وةحالنلا دوجتو اهتالغ ضرالا يطعتو لوفحلا

 رادم موني اهيلع يتلا ةراجتلا عسننو هرفلإو دالبلا رمت ةمالسلاب

 لاا ظعتو كلاملا ىوقتل ةمالسلاب د# ملاعلا ةفاكعم كارتشالا

 دابعلا لاصمو دالبلا فرش موقي ةمالسلاب ةنا لامجالاب و + ًالامو
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 نم ةليلق ةهرب دعب اننال هتوالتب انضورعم نوفرشت متك اذيح ةيراج

 كارتعالا يف ادعرشو كتظع رابخا ىلا انعرسا لّوالا جافكلا ةبامم
 انك كلذ عمو * نويلعتال ثيح نم رفظلإو رصنلا انلنو ريخالا

 لخدي مل ول بوغرملا بسح ىلوالا ةعقوملا كلت زاجنا لع راع
 (هيلا راشإو) مالسلا ةبحمريزو بلق ةمالس ىلع ةدرملا ءالوه شغ

 دا درع ريغ ضرالا يف اقرطم ناكدقف ريخالا اذه اما

 هل لاقو هيلا كلملا تفنلاف ةرينك سجإوه

 باشتال ديحولا ببسلا تراص دق كبلق ةمالس نا ةقيقحلاب
 ميلستلاب هاوعد قيدصت نع ضرعت تنكول هنال ةينانلا ةعقوملا كلان

 ابسح ىلوالا ةعقوملا تبن اهانشويج ك1 ا برا نا 1

 الاجر انرفوو ةريخالا هذه ةلثث نرع انيننغا انكو ةينانلا تضتق
3 
 ناكما ةبلا يب رطخي لهنا لاقو كلملا ىدل ةسار ريزولا حاف

 نم هودهاش ام إودهاش نا دعب ةيناث ةرم انيلع ةرباربلا ءالوه موجث

 مؤعضو غزج دج اونقتتو بورحلا يس ءايوقالا اندانجا ةلاسب
 راكنالاب رطخي ل اب رادقالا ترج دنف انتوقو انتابث ىلا ةبسنلاب
 موكب طف يانتقا ىلع ةنبم تناك مهلطل يتباجا تسيلف كلداوتو

 دق ذا اضيا مدلا ننح يعط ىلعو لب ةيناث انتبراحم ىلع نورسجيال
 دتف تامجاملاو راصحلا انلصاوو مهتبلط بجن م ملاذا نا يلرطخ

 عقاوم نم رينكيف كلذ ىرج اهسج ءامدلا نم رهن ىرجي نا نك



 نم موقا برح دعب اننضبق يف مداوقو مركاسع عيج انعقوا تح

 طقف ةبلغلا هذه فتكت لو لع ىلع ران نم رهشإو مدق ىلع قاس
 ثاونلا نم اهيف ام جرختسن يآ ةفينعلا ملقاعم ىلا ضبا انلخد لب
 يف اندجو ادحاوف ادحإو نوصحلا كلت يف ثنو نسجت انك اذيبو
 بيشلا رابغ هتماه ىلع مايالا مادقا تضفن دق امره ٌدلجر اهدحا

 طخ هجولا رهثكم سارلا سكان ةرجح اياوز ىدحا يف ”ينخم وهو
 مص ةناك هيرب ىتح ربظلا ين عومدلا فراذ ىونلإو متازعلا

 ةانطبرو جراخملا ىلا ةانجرخإو ضيا هيلع انضبقف كارح ىندا ةنكمتال

 ةيديدح ةلساسب ةقريب لحي تنسو نيروكذالا هداوق ةعبس عم

 اًساطرقو لق تذخا ًالاحو رسالا تحت ان ددع نجس ةيس هانعضوو

 تلسرإو راصنخالا هجو ىلع ةدحاوكن يتعفإولا نيتاه هب ثرطسو

 صوصخ ديرب عم متظع ىلارطسالا

 لل يكلو روكذملا ديربلا عم مكتعقر ينتلصو دق كلملا باجا

 ميلا تددر كلذلو بجإولا بسح ثداوحلا لك ب عوتسا

 ةعقرلا هذه نق ةهفاشم دم رمالا مهفإو انه ىلا كوعدي يل ديربلا

 نم نودوعوم مكاو ةدحإو ةعقوم ىوس ملعا ل يل اهوفزربا يتلا
 نم ىريو قبسي يرظن ناك ام دنع ةحلسالا كرتو ملسلاب ءانعالا
 يود هبشي مخل عممت تناكينذاو ةلوبم ةكردام رابغو ناخد ديعب

 لعأ مل يننال لابلبلا ةل ينتقرغا نا ثبلا لو عساش قفا نم دوعر

 تناك امر ةينايلا يِ يتلا ةكرعملا هذه نا من دب نوكي نب رصنلا
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 ظ ل اذكهو اًريسم ءازوحلإو المت اًيرثلا يحي كئاكيذلا انقليف ماظن
 | ةبلغلاب انرفظ ىتح مهانغا ىلع نروصكان مو مهلع قماهللا

 ظ | |وهصحتو |وربدأ ةيف ةيقبلاو حرجو ليتق تيب مرثكا ١ انكرتو راصتنالإو
 اهني داطت ينل ازال لفاخم قف

 ف لوا نا يفو ةيفيكلا هذه ىلع اهعوقو ناكف ةيناثلا ةعقاولا اما

 | اندعي اهب ةعقر ملم فرط نم ًالماح ةلوسر انيلا |ولسرل فق ءانعالا

  مدعوف انركاسعًاليلق مهع ين نأ طرشب ةحلسالا نروكرتي ما
 | مارش ىرجي نا (.مالسلا ةبحم ريزو ىلا راشإو) اذه يقيفر ةداعس
 اذكهو بهذو اهذذاف لوسرلل اهعفدو ةعقر كلذب مل بتكو

 |وذخإو انيضاغتب اوعلط مؤ قاعم نع انيغت |ودهاش ذمو دعولا انما

 ةيناث انيلع [وعفدنإو مزعلا يددجم ةديدج ركاسع نوعمجي
 ةريرشلا جاورالاب ىست داّوق ةعبس ةرادا تحت ةيراضلا شوحولاك
 | مههات انيأر امدنعف د# ةناينملا هل لاقي 208 مهن لماح ناكو

 الاخ انعره ةنايخلا ءاول تحت ةاجافمو ًالاينغا انيلع مموجيلو لاتقل
 ميدان ان ذخإو ةرصتملا انبئاتكجاوماب مهانلباقوةعطاقلا انس ىلا

 فوفص قرتخن ريزولا اذهو انا تنكو بلك ينبل دسا ينب ةمداصم

 انمازع لكي لاو ينرضنو ىنملاو ةهإا فيس نيرهاش مقوجا
 علتبي انناخد نراكو روسنلاكمهلع ةضقنملا دونجلا بولق دشن يك
 لفنو مدمر زجت ل و معفأ دم ربات انعفادم دوعرو مهاخد

 | منع عجرن لو اِدج مرتهتل انحضوإو الم مهلع انرظتسا تح مان
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 ةلئاس غامدلإو عقنلا ةجين اب ةحشوتم امهتيذحإو عقاوملا مارضب ةبهتلم

 ةذوخ ىلع ابوتكم نراكو ةيركسفلا |هيبايث ةفطضمو اهابظ دح ىلع
 ةبحم ريزو اذه رخالا بكم ىلعو :ندقلا شيج دئاق اذه اهدحا

 مالسلا
 لاقو ماركالاب اهايح امييلا ةثافنلا كلملا نم تعقو ام دنعو

 داوحلا درسي لوالا ذخاف اهافش اهلعف اب لاربخا تاه اهل

 اذكه

 ىلوالا اما نيتعقوم نم رثكا لمحت مل ءادعالا ىلع ةلماكلا انترصن نا
 امدنع ماصخالا ءالره نا وهو هجولا اذه ىلع اهنودح ناكف

 ًالاح اودع قرف قرف مهلع ةلبقم ةربظتسملا انبادا شوبج اودهاش
 انموجم نوعفادب اوذخإو معمواقم دانجا فوفص نيظنم انلاتق ىلع
 لمئاح ناكو انب كارتكأ قذا نودب دانعلا منا نارين مهلع

 لاح انرمز هذه مخ انلظحال امدنعف د+ ضغبلاب ىبسي : الجر مقري

 انشويج نئقيح ىرت تنكف لارتتلا قربي انعفرو ةئادلا رانلا قوبب
 قوربب ةعمالتم ةريغلا ناخد بح م ةصئاغ ةيرفنضفلا كلت

 مولا الط مهن تناكيتلا سرادملا دايج تاوهص ىلع عياعنلا قيحح

 ءادعالا فوفص ىلع ضفنت اننيهارب ربانق لزت لو ماحتنالل اقوشو
 ءامم تحت دعرت تناك يلا انت اراهظتسا عفادم هاوفا نم قعاوصلاك

 ةيزعلا صاصر مهلع رطمت انظانلا قدانب حربت لو ةيرحلا برح
 ماما ةم اةيزامو شن تاىيكةقرفنم [ًريخا فوفصلا كلت تييأر نا ىلا
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 ارادقم ربكألا كلملا وه تنا كلنا اولعي يلو درملاو نايصعلا
 كنكم ءاشت تقو يب ةنإو ادانجإو ةكلمم عسوالاو ةمعزع دشالاو

 نآلا تلعف أيسح موجتو مرسأو مهلع ةراغلا نش

 لحي هلا ةديعملا ةكلللا اعياال كمالك برب نالا يلربظ دق

 هيلع هلق لا بورحلا كاتدع ميا مول 1

 ةيكحرادتملا اذهب كنوك عم فيك كدمسمجتا انافبسعتلا كلذ لكو ||
 يكل هرخا نر مهاصتتساب نيروشنالو ةروشم كتادكم 0 ْ

 كيلا ل ةتعطاقف + مدياكمو ملئاوغ نمان ||
 باحا موقلا كلوا ىلع ةديدج عئارش عضوب ليلجلا كلملا اهيااي |

 لعجيو انفرط نم مهله نيرظانم مهافرابو ةمودملا ةكلملا كلت ||

 متدابإو ملاصتتسا نيع وه افا انركاسع سنج نم مركاسعرثكا ||
 لكب انتكلم ىلا اهضو مهكلمم ىلع د عضو اننكمي كلذب ةنال ||

 ربصلإو نامزلا لوط عم نكلو اننيلخ ادل جاعزنا ىفدا نودبو ةلوهس |

 ] تاع انربخت اهسح ملاعلا كلام رثك تحدق هب يذلارمالا ||

 ةلجملا بقاوعبرصبتلا نودب فيسلا دح نالا مب تعقوا اذا نكلو |
 افيو + لاحلا ىلع مدنلاو لابلا ةلبلب يف عوقولا نم كيلع ىثخاف ١|
 اذإو ليلحلا كلملا كلذل اهراكفا طسبت ةمكحلا ةكلملا هذه تناك ||

 ءاس اهيلع هوجوبو ةلورمم مادفاب ةباغلا فوج نم تيلبقم نيلجرب ظ
 ادجبو يولملا رهظملا ماما الصو نا ىلا نابرفتيالازب لو لاغشتالا ||

 اهغيعإو برخما ةحطناب نريعردتم اناكو راقوو رارتحا لكب كلانه ١|
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 يه رس اجرح يع وحلا اهسح انسيمإون هيضعتل اب وقلا دالؤه لماعا نا

 ْ هاا تيل نت تنلكتو اليوط اًدهج تغرفأ دق يننا عم نيروشت

 ليححلا ةطسإوب مهره رم ىتخي افأ يتضبق يف اًريخا مهعقوا ىتح
 ىلع تدهنعا دق انا اهف ةيناث مهب رفظن دوعن ال ثيح ىلا عدخلاو
 ةكليارب وت اوبوم هليبعو هت دفح عيمج نيعنو ثلا كلما اذه قتش

 ةلودلا هذه ةعفدت تناكأ1. ةجاح يل دعب لو ةعرس لك ةيدوبفلا
 اهيا اي اذكم عنصت كايا دج لظلا لام نم ِتآ ةعيمج نال جارخا نم ||

 000 ىلا نايصعلإو درقلا ليبس جنن العل ظضعملا كللملا

 اللام مو م كيدل مولعم ةنال ةماق ةيلهالا تاروذلا دوعتو

 ظ داسنلا |ةوقب ايلا إولام دق نيذلا ادعام ةلودلا كلت ىلا اعبط نولي
 ١١ مدعن باشتالاب ةياهالا بورحا تدذخا هللا سال اذاف شغلاو

 ىلوالا نم ارش ةريخالا ةبيصملا ريصتف مظع لجو يف عقنو اندحار
 9 يف ًالاح مدلا كفس ىلا عرسي يذلا بيبطلاكن وك ذا

 ظ طاطخت ةدشب ضيرملا كلهيف ةينبلاو جازملا ةظحالم نودب ةئيبخملا
 نا كوجرإو باهملا كلملا اهيا اي اذا كلع روشاف + ةيويحلا ىوفلا

 ظ يل ناب يتروشم لوبق ىلا لزانتت
 اهبجومب نوكلسي ةديدج نينإوقو ع عئارش مهلع عضتو داع

 لعجت مث معيكبتو مهييوت دعب ةمزاللا ةمارصلاب عضولا كلذ ددشتو

 ا مهركاسعرثكا نوكت ناببسج كلل ذكو كذرط نم ارظانم مم لكل

 ١ سومانلا ةفلاخم ىلع ةردقم ل دوعي اليك انركاسع سنج نوم



 تنك هيسذلا يبلق ىلع هتاريثات عوقوب ابرطضم عيدبلا لاما كلذ

 | فرحا نم رطس يل حال ذا اءاعش ربطب النا اقوخ يديي ةطغضا

 تعرش ذإو ةكحلا ةكلم ىحت اذكه نلعي يهذلا اهليلكا ىلع ةيران
 تير ةعضاونملا ةكلملا هذه ةهبا يف فرحالا كلت ةوالت دعب لماتا

 لقعللا ةعشاب ةدقتم اهنيعاو ءاكذل|و ةهابنلا راوناب [رهاز اهنيبج

 راقولاو ةشاشبلاب مسنبت يو دشرلاو مزحاب ةففتنم اهغادصإو ةنطنلإو
 ةليللا يف رفلا لكش مسرب اًأفيلا .تابضغلا كلملا كلذ ىلا ةتفنلم
 فطعتسنو هرطاخ ليتست ةطسبنم ٍديأب ةماما ةينخو رشع ىدحالا

 هل لوقت اهتعمسف فدصلا يفردلا عوقو عمسلا يف عقي مالكب هلق

 حرببال يذلا لاظلا كلملا اذه نع يضاغللا بجي من * اذكم

 ندهلا تاذ انتكلم لقح يف شحوملإو ةنوشخلا ناوز عرزيف ادهجم
 مراصنإو هناوعا لك لاصتتسا نع بارضالا يغبنيالو بيذهلاو

 الكاناياعر فارخ نيب ام نورشنيو نالحلا دولج نوسبلي نيذلا

 .| | ركملا عقارب مهتوجو ىلع نيعضإو هابتثالاو ظفيتلا نيعا منع تل
 نوذخاي لاينحالا ةوقب مهفاطعتسا نم اونكمت ام اذا ىتح ةعيدخلاو

 هب امو مكلل دبعتلا فرش مل نيربظم ةملسلا هرئارض داسفاب ٍذئنيح

 هتيدوبع بائذ يدياب اريخا هوحرطي نا ىلا عفانملاو دئاوفلا نم
 ناوعالا كتلوإو دينعلا كلملا كللذ ةلماعم يخبنيال كلذ عم نكلو

 محنأو ة«انالاب يا ةلداعلا انتعيرش نوناق هيضنتي ابالا ةدرألا
 يح را يلق ىلا باليل يدم تدلل 2520



 مانقو ناخد

 لوالا ةجوز اهنا يل ناب ام لعو ةآرما ناك ينانلا صخشلا امإو
 غلب نسح هيلع حولي لكشلا ّيضيب هجو تاذ تناكدق ةأرملا هفهو

 لكلا داوس ىلعر وح اراوناب عمالتل نيعاب لاخلا ملم نم ةجرد ىلعا

 بجإوحو لزغلا رحب ةذوخاموروتنلا ةريخب ىركس اههناكنفجإو
 تعج دق ليئاخم ليمزاب تشقنوا ليئافار لقب تروص اهناك 1 ١

 جّوتم اهسارو جتلاو ةعسلا تسبب اهيبج عمج جرلإو نارتقالا نيب
 نع كت ةئيبب ةعافش بلاطك ابءادقا ىلع ىارتي لسيرتسمر عشب
 1 عماللا لاقصلا انسب جّومتي داوسو ةعانصلا اهصيفشت ةطاحا

 بهذلا نرم ليثكاب رنزم وهو عطاسلا زبفلا هايض ةرماخييذلا
 عف دنا دق نيجل انمفص اهيتنجو ٌناكوراصتنالاو رفظلل ةمالعراغلإو

 اماذا متني ذخا قيفشك اهسابمو اهديج ٌّناكو قفشلار ون اهيتلا

 لحيردص ىلعولعي فيطا رولب نم غيص اه ديج َّناكو قلفنا عيصلا
 ركاوج رواسالا ]وذل كناكدفق اهضاعم انآ فيلق سرك للا

 الم تناك همادقا غاسرا كلذكو لاصتالا ةيواستماًراطقا لسير#
 ' ىوس نكي ل ثيحب ماشنحالا لكك اعماج ناكدقف اهسابل اما لاخلا

 ىلا ىتعلا نم اهمإوق عيمج طيب جيمتلا هيسريرح ضيرع بابلج
 / قاطنكوب ةطاخلا اهفطاعم ددع اق دتسمو اهردص ىلع ارو ر زم مادقالا

 ةبق دهشم يدبي نأ نودب لفسالا ىلا عاستالاب ذخاي كانه نمو
 | ةريخب اًذوخام ناريحلا شه دنم ار ظن اهيلا رظنا تنكاذيبو + ةهظع



 ةدرفنم ةرفع تدجو ًاليلق يرظن تنلطا ذإو دجربز نم رطانقو
 ا مظع ريدغ اهلفسا نم قفدتي ةيحان ىلع ةلئام مايقلا

 كلذ راطقا يف ةتتشتم بهذت روج ىلا بعشتي وهو ةعرس ربطلا

 ك1 رت ارو اكايك اهاصنلا ندع ةكراد قرف

 تانلذلا نم ةعيبطلا ةعنصت اب ًالماتمو جيعبلا دهشملااذه يف اصخاش

 ايوبه بهو هتاكس نم ضمن دق جرلا نم فصاعب اذإو ةبيرغلا
 ةخعاشلا لابجلا يلاعا ىلا اهبريطيو ةباغلا عيمج علتقي نرا دا

 نم افوخ ةرئاطلا ةعبوزلا كلت ىدل كاذ ذا يرظإون تضفن

 ياما نيبصتنم نيشرع ثيار ينانجا تحتن اليو رئانلا اهرابغ عذل

 رختاب ناعصرم اهو زيربالا بهذلا نم ناغاصم امناكروفلا ىلع

 ريدغلا كلذو ةرغتلا كلت نم ابيرق ناكاهعضوو ةمركلا راخخالا

 هب عمت ملام لاكلإو ةقايللا نم هيلو اسلاج اصخشث حل امنم لكيفو
 اًينكماآلجر ناكف لوالا صخغلاا اما+رشب بق ىلع رطخي لو نذا

 ليوط ناجلوص ىنيلا هدي يفو ىتتلا راوناك عمالنث ةيناوجرا ةلح

 أذ ايس للتنعم وهو ماظن ر يغب ةيوطم ةعقر ىلع ىرسبلاب ضباقو
 « ةيرخلا كلم شيعي ” هليلكا ىلع بوتكم جات هسار ىلعو نيترفش
 هجولا بطتم نييبجاحلا دقاع وهو ار رئانتت هانيع كاك

 رومال بمذغلا نم ةهظع ةبوبب ًالعننم ةنوكرظانلل عتب ثيحب

 اهنم دعاصتي قفالا نم ةظفن يف اصخاش ناكو هتسايس يف لخدت
 556010101011 اتذذااالااااباأآذأذأذآذآذ]]آذأ]|]ذأ]ذ]ذ]|]ذ]1]ذ]1]ذ1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] ] ذة يل ل تذتذ اتا نتا ااا اتا ماا



60 

 هاضعالا تلامو ةايحلازاهج يف بارطضالا دي تبعالت ةنح نعفلا
 | ىلا تالاعننالا كلت بملاخم نيب دعترت ةسبرف لزا لو جابترالا للا
 مالحالا برم ينيعا ىدل مقنإو مانملا ةنس يفتذخا نا

 لوالا لصفلا
 حلا

 ناكو ةعسإو ةيرب ينرطغتلا يتاذ تدجو داقرلا ع ينقترغ الو

 ١١ ناصغاب ةيلاع ةيفص راجنأ تاذ ةيظع ةباغ دعب نع يل رهظي
 || ةعشال تركعال هنا عونب ضعب ىلع اهضعب ةننلم قاروالا ةفئاكتم

 || اهدبلت ةرثكل ءاملا ديكىلا ةتفاشلا اهبابق قرتخق أ سمغلا
 || يذلا لظلا كلذ نم ايم ًطاسب ضرالا ىلع شرفت يبو ديدشلا
 ْ تي ةباخلا ةذه تليطإت نأ ىلا_روسملا تادهسأ نآ سو صنم

 || ريده ىرخا ىلا ةرتف نم ةللختي قيع توكسب طا مث نم يسفن

 ا شوحو نم تارمز ضعبب جوزمم قفدتم ريدغ يود هبشي مويم

 | توصلا اذه عبتنأ ثتذخاف ءامملا رئاط نم تاديرغت وأ اغلا
 | لزارلو قارنلا ىوكش ثيي وا ةدحولا ملا يهني ةناكربظي يذلا

 ١١ قوفينا نارملا ىرخا ف فيتو ورات: فكرا انإوبدلضا كاع ا
 ا نم جايس ةطاحمو ةباغلأ كلت فوج يف ةعقاو ةويدض :ىعف أ دحلا

 ىلع ةعقاو ذقيح ءامسلا تيارف يرن تعفر كانهوراجتالا لظعا
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 ايلتس ونخع قرا دعما نزرع جالو اني ديا هي يا

 معلا هب اًيوتكحم تيأرف رظنلا تنعمإو رابثخالا ةراظن تعضوف

 نوم ةيطتمم رهازلا ندهتلا شوبج هئارو نم ٍذئقيح يل رهظو بلغي
 ةيلسا راوناب ةجومتم رطخت يثو ةلماكلا فراعملاو ةبيجتلا تاعارتخالا
 ضحلا صولخإو ةيئاسنالا ةيرحلا عوردب ةعردتم لدعلإو ةمكحلا
 ةفاكعم مالظلا كللام ضكارتل ةرفظملا شويجلا هذه ماما تيأرو
 اهضعب حازت يثوراسكنالاو ةرقهنلا باقعا ىلع ةصكان اهدانجا
 الو ةكرحال اقيح لالعضالإو مدعلا عي طوبملا ىلا ضعبلا
 ّعو نراكمو ةعنب لكلع اهمجوق لذعلا ةلود تّدم اذكهو توص
 تايئرملا هذه لومثب لومشم انا اذيو ةنوكسملا ةفاكىلع مالسلا
 ديدحلا عترملا اذه يف دهاشا اب لف يركقلا ماعلا اذه يف ةيرّوصنلا
 .نرع يل ربظ دق ذإو ثيدحلا رصعلا اذه سومث هب عمالتت يذلا

 طفل عممت يناذآ تذخإو لدم فيثكن اخد يبرغلا قفالا ءارو

 عجاتست يرظ|ون ٍدقيح تداكو عساش ٍدعر ةعلعل هبشي ديعب نم اين
 بلقملا نم تنياع | بجملا حور يناخاد ذإو برهم ةحلسا عمال
 (اكريما) دي جلا اعلا اذوه تلئاق ةعئاششلا رابخالا تاوصا ينتدان
 ةداعلا هذه دض ضمم دق كلذلو دبعلا ةعيرش لوبق ضفر دق

 ىلع شحوتلا ةلودل ةيقب دوجو لمجي دعي مل ذا رانلإو ةحلسالاب ةنضخملا
 دوعر تاجومتو ءامملا هجو عقربي عفاوملا ناخد اهو ضرالا عجم

 تيفوو ثداوحلا هذه تبعوتسا امدنعف ءاوهلا ةلثكيف هتفنت عفادملا
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 لكل هتوطس طاسب دم ناوملا ةقفاخملا ةيارلا كلت تحت رارحلا

 ىنحاف ميعنلاو ةورثلا للح يف نولفري |وناكن يذلا بوعشلا كلوا

 كلذ الس ل لكلام ةيسرافلا رانلا كلت ىدل ةيكرلك

 ةسورحا يضارالا كلتب ةعتتم سراف ةلود تحرب امو دئاسلا دسالا

 لك يففحلو ١ ركاسع تزرب ىتح رفإولا ىنغلا كاذو

 ىلا ةلئاا بورحلا بمط ةريثم ةلاسبلإو مادقالا قرابب تحن بناج

 لزي لو سراف ران تدمخإو كلاملا كيتاه عيش ترفظ نرا

 ةوطسلاب م ركام ناديمو احاجنو اي عرفي ينودككلا ناجل وصلا

 ىهو لامثلا نرم اًدعاص نيينامورلا رسن تير نا ىلا زادتقالاو

 نوينو دكا هكلتما ام عيجج ىلع اًضفنم رفظلو رصنلا ةحنحاب قفخي
 هيحانج طس دق اذكهو ةعساشلا عانبلإو ةعساولا كلاما كلت نم

 ينامورلا رصنلا سوق ذاتيح ينيعا ىدل بصتتاف ملاعلا ىلع محو
 رطاقتث ضرالا بوعش عيمج ىرا تدعو اين دلا ةحاس طسو يف

 ةعاطلإو عوضفلل ةراشا ملظعلا سوفلا كلذ تحت .رتواجاوفا اجاوفا

 ىلا تووربجلاو ةيلغلاب عسنلو دنت ةبيجملا ةلودلا كلت تجرب امو

 ابرغ ينانلإو اًيقرش لوالا ناكف نييظع نيرطش ىلا ترطفنا نا

 اذهو:رادقالا ةجحر تحت طوبهو عافترا تسيب بقاعتي كاذ ذخاف

 لورإوطالا فالئخا تخت تايالوو كلام ةلمج ىلا عرفتيو بعشتي

 ىدل اريخا متقفنا نا ىلا رهإوظلا كلت يتركف نيعال صصص لزت

 ةنمو كح لقنلا هترطنق ىلع بوتكم بحر باب يتريصب راصبا



 | اًرئاطو ةياعلا تالامابلا ةب بدوا ف اننا تنك أي يفنآ

 دق اذإو ةّيلختلا مالحالاو سجاوملا رجل ار اكقإلا ةعنجا ىلع

 راصعالا جابشا هيف بعلت بيع دبشمألم يمتع ىدل ع جتنا
 بجخ ًءابو نم ةرباغلا توعشلا تاغن ةئاوه يق نرتو ةفلاسلا

 ظ ةظعلا جوا ىلا ىلاعتت دقلا ماعلا كللام تيبارف ةدلاخملا خيراونلا

 دجم يبني اقيح بيذهتلاو بادالا ةردس ىلا ينثرتو ةماركلاو
 ىرا تنك اذيبف ددعلا نم لوالا ةلزنم ةقيللا نم لزانلا ناسنالا

 ةعانصو ملعلا ةيبرتو ةعارزلاو ةحالنلا بيذهتب نيلغتشم نبيرصملا

 ةلص بيرو راجيلا بابع قشو رجانملا عيسوتب نيذخا نييقينيفلاو

 ةعطاسلا اهسمش ةلماح ديعب نم ةلبقم سراف ةياراذ|و ةيعامتجلالا ةئيطا

 قوف جوتي يرمرع شيج سوور لع قفخت يثو رئازلا اهدسإو
 مدا اهرفإوحجب برضت تناك الك ينلا ةلهاصلا لويخلا تاوهص

 جينبو نامزلا ةماه ىلع بيغلا طخو يفلي ارابغ رقت تناكضرالا
 شيجلا كلذ مدقتي لزي ملاذحهو خيراتلا دسحل بهشالا هدرب
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